
Загальні методичні вказівки 

1. Вивчення дисципліни  цивільний захист закінчується заліком, який 

проходить в письмовій формі. 

2. Для підготовки для заліку вивчаються лекції (5 лекцій), та питання до 

заліку (питання пов’язані з кожною лекціє). 

3. Виконати практичні роботи. 

Увага! Студенти які сумлінно віднеслися до вивчення дисципліни 

(були на занятті) виконують лише 4 практичну (вона дана в форматі 

pdf. 

Всі інші також виконують 1 та 2 практичні роботи! 

4. Студенти, які прибудуть на залік без виконаних 

практичних робіт, до заліку допускатися не будуть. 
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умовах надзвичайних ситуацій 
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1. Загальні поняття 

Виникнення цивільної оборони, як системи, відбулося у 1931 р. З 

ініціативи декількох держав. Французький генерал медичної служби Жорж 

Сен-Поль заснував у Парижу «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для 

створення за допомогою двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон 

безпеки у всіх країнах. Згодом Асоціація була перетворена в Міжнародну 

організацію цивільної оборони (International Civil Defence Organisation, ICDO). 

У 1972 р. ICDO одержала статус міжурядової організації. 

Цивільна оборона (ЦО) у міжнародному гуманітарному праві (МГП) 

розглядається як комплекс заходів, що приймаються з метою обмежити збитки і 

страждання, заподіяні цивільному населенню в наслідок драматичного 

розвитку методів і засобів ведення війни. Вже в четвертій Женевській 

Конвенції про захист цивільного населення під час війни зустрічаються 

положення, відповідно до яких організаціям цивільної оборони та їх персоналу 



надається – так само, як і Червоному Хресту й Червоному Півмісяцю, – право 

продовжувати свою діяльність на окупованих територіях. Протокол I розвиває 

положення, що стосуються цивільної оборони. Він забезпечує захист, яким 

користуються ці організації й їхній персонал при виконанні завдань цивільної 

оборони, поширюючи її дію на всі ситуації міжнародного збройного конфлікту, 

і передбачає відмітний знак для впізнавання цивільної оборони.  

Україна після розпаду СРСР для реалізації прав людини по захисту її життя 

і здоров’я від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного 

часу на підставі Постанови Верховної Ради України «Про Концепцію Цивільної 

оборони України» (1992 р.) 3 лютого 1993 р. прийняла Закон України «Про 

Цивільну оборону України» (із змінами протягом наступних років). Згідно ст.1 

Закону, «Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і 

засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру». 

Цивільна оборона України «створюється як складова частина загальної оборони 

України і державної системи попередження надзвичайних ситуацій та дій у разі 

їх виникнення…». 

Цивільна оборона існує в багатьох країнах світу: США, Росії, Нимеччині, 

Великій Британії, Франції, Ізраїлю і т.д. Вона є важливою складовою діяльності 

воєнно-політичного блоку НАТО. 

Цивільна оборона – це важлива складова загальнодержавних оборонних 

заходів будь-якої держави, що проводяться в мирний та воєнний часи. Вони 

спрямовані на вирішення трьох основних завдань: захист населення від 

вражаючих факторів, які викликаються стихійними лихами, техногенними 

аваріями (катастрофами), а також від дії сучасних засобів ураження в ході 

воєнних конфліктів; забезпечення стійкої роботи (живучість) економіки в 

надзвичайних ситуаціях; проведення рятувальних і невідкладних аварійних 

робіт з метою ліквідації викликаних ними наслідків. 

Існуючий рівень розвитку цивілізації поряд із можливостями (із тим або 

іншим успіхом) протидіяти багатьом традиційним небезпекам і загрозам 

природного й соціального характеру, не завжди забезпечує спроможність 

своєчасно й ефективно реагувати на високі темпи розвитку техногенної сфери, 

посилення соціальних протиріч, зростання споживання й залежності від 

техногенної інфраструктури, що, у свою чергу, стає причинами аварій і 

катастроф, найчастіше порівнянними за наслідками з природними катаклізмами 

й локальними війнами. 



У таких умовах необхідним стало застосування системного підходу, який 

передбачає врахування зв’язків і взаємозв’язків явищ і процесів, вжиття дієвих 

заходів одночасно по низці існуючих проблемних ситуацій і проблем. Це стало 

однією з передумов створення в світі єдиних державних систем попередження 

й ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Ця тенденція притаманна також і Україні, у наслідок чого було створене 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим був 

прийнятий і Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 

р.). Закон «визначає правові та організаційні засади у сфері цивільного захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

військового характеру, повноваження органів виконавчої влади та інших 

органів управління, порядок створення і застосування сил, їх комплектування, 

проходження служби, а також гарантії соціального і правового захисту 

особового складу органів та підрозділів цивільного захисту». При цьому під 

цивільним захистом розуміється «система організаційних, інженерно-

технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які 

здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і 

засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що 

забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров’ю людей, 

завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період». 

Цивільна оборона, як від особливої діяльності під час війни, був замінений 

терміном «цивільний захист», який не має однозначного трактування в 

юриспруденції. Підтвердженням цьому стало внесення змін у 2008 р. у Закон 

«Про оборону України», у результаті чого термін «цивільна оборона», як такий, 

був безпідставно виключений із юридичного та практичного використання. Як 

наслідок – створена правова дихотомія: паралельно існують два Закони 

України «Про Цивільну оборону Україну» і «Про правові засади цивільного 

захисту». 

 

1. Правові й організаційні основи та принципи цивільного захисту 
 

Насиченість території України промисловими об'єктами у декілька раз 

перевищує насиченість розвинених європейських країн. Майже третина з цих 



підприємств (біля 7,5 тис.) становить потенційну небезпеку. Цілі регіони 
являють собою зону з надзвичайно високим ступенем ризику виникнення 
аварій та катастроф техногенного походження, внаслідок яких гинуть люди, 

знищуються матеріальні цінності, ускладнюються умови виробництва і життя. 
Цей ризик постійно зростає, оскільки рівень зносу обладнання більшості 
промислових підприємств наближається до критичного. 

Наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище набувають 
все більш відчутних обрисів, особливо у випадках, коли дія природних та 

техногенних чинників потрапляють у резонанс. Не виключається можливість 
розв'язання війни із застосуванням зброї масового ураження. Тому запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків, максимальне 
зниження масштабів втрат та збитків набули статусу загальнодержавної 
проблеми. 

Метою державної політики у сфері цивільного захисту є зниження 
ризику і пом'якшення наслідків НС природного і техногенного характеру, 
підвищення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства та 
навколишнього середовища в межах показників прийнятного ризику. 

Основу державної політики у сфері захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій становлять: Конституція України, відповідні Закони, 
Укази Президента України і Урядові рішення. 

Зокрема ст.3 Конституції України декларує: «Людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю». 

Основними нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту є 
Закони України: «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру», «Про цивільну Оборону України», Указ президента України «Про 
концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій», а також відповідні Постанови Уряду. 

Нова ідеологія протидії катастрофам та надзвичайним ситуаціям 
передбачає об'єднання всіх компонентів захисту населення і територій від НС з 

визначенням єдиного координатора. 
Вирішення проблем природно-техногенної безпеки України 

забезпечується проведенням на державному рівні таких заходів: 
1. Здійснення управління техногенними ризиками, що забезпечить стале, 

гарантоване зменшення кількості та наслідків НС техногенного і природного 
характеру. 

2. Створення цілісної міжвідомчої системи моніторингу і налагодження 
державної служби прогнозування та попередження природних і техногенних 
НС. 

3. Створення загальнодержавного реєстру потенційно-небезпечних 

об'єктів і територій та механізмів їх моніторингу. 
4. Підвищення ефективності роботи органів державного нагляду за 

станом і функціонуванням потенційно небезпечних виробництв. 



Засобом розв'язання проблеми захисту від техногенних і природних НС є 
створення в Україні Єдиної державної системи цивільного захисту населення і 
територій, основним завданням якої є запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації. 
Запобігання виникненню НС  передбачає підготовку та реалізацію 

заходів спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, 
проведення оцінки ступенів ризику, завчасне реагування на події, що 
становлять загрозу виникнення НС з метою запобігання лиху або пом'якшення 
його можливих наслідки. 

Реагування на НС - це скоординовані дії підрозділів Єдиної державної 
системи цивільного захисту щодо реалізації планів локалізації та ліквідації 
аварій (катастроф) з метою усунення загрози життю та здоров'ю людей, 
надання невідкладної допомоги потерпілим. 

Цивільний захист здійснюється за такими принципами : 

- гарантованість конституційного права громадян на захист життя, 

здоров'я та їх майна; 

- добровільність залучення людей до здійснення заходів у сфері 

цивільного захисту; 

- комплексність підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 

- раціональність економічно обґрунтованого зменшення ризику 

виникнення НС і мінімізації їх наслідків; 

- територіально-функціональний принцип організації Єдиної системи 

цивільного захисту; 

- гласність , вільний доступ населення до інформації з цивільного 

захисту відповідно до чинного законодавства. 
 

3. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій 

 

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій (далі - 

Єдина система цивільного захисту (ЄСЦЗ) створюється з метою забезпечення 

реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту 

населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від 

негативних наслідків НС у мирний час та особливі період, подолання наслідків 

НС. 



Основні завдання ЄСЦЗ: 

• прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків НС; 

• розробка та здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню НС; 

• створення, збереження і раціональне використання матеріальних 

ресурсів, необхідних для запобігання НС; 

• оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне 

інформування про обстановку і вжиті заходи; 

• організація захисту населення і територій у разі виникнення НС; 

• проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків НС та організація життєзабезпечення постраждалого 

населення; 

• здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту; 

• надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення 

несприятливих побутових або нестандартних ситуацій; 

• навчання населення способам захисту в разі виникнення НС та 

побутових нестандартних ситуацій; 

• міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. 

 

Структура ЄС ЦЗ 

Єдина система цивільного захисту складається із постійно діючих 

підсистем: територіальних і функціональних. Територіальні підсистеми 

створюються в Автономній Республіці Крим (АРК), областях, в м.м. Києві та 

Севастополі. Функціональні підсистеми створюються в Міністерствах і 

відомствах. 

Кожна підсистема має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний, 

місцевий і об'єктовий. До складу підсистеми входять: 

• органи управління ЄС ЦЗ; 

• сили і засоби; 



• резерви матеріальних та фінансових ресурсів; 

• системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення. 

 

3.1 Органи управління цивільним захистом та їх функції 

Загальне керівництво ЄС ЦЗ здійснює Кабінет міністрів України. 

Начальником ЦЗ України є Прем'єр-міністр України. 

Безпосереднє керівництво діяльністю ЄС ЦЗ покладається на спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ЦЗ – Державну 

службу з надзвичайних ситуацій (Державна служба НС). Керівник цього органу 

є заступник начальника ЦЗ України. 

Керівництво територіальними підсистемами ЄС ЦЗ здійснюють органи 

виконавчої влади в АРК, областях, містах Києві та Севастополі. 

Начальниками територіальних підсистем ЄС ЦЗ є Голова Ради міністрів АРК 

та голови держадміністрацій, а їх заступниками є керівники територіальних 

органів – Державної служби НС ( голови управлінь Державної служби НС). , 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань 

цивільного захисту(державна служба з надзвичайних ситуацій) : 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту; 

- контролює організацію здійснення заходів щодо захисту населення і 

територій від НС усіма органами виконавчої влади, підприємствами та 

установами незалежно від форми власності; 

- перевіряє наявність і готовність до використання засобів 

індивідуального та колективного захисту, майна ЦЗ, їх утримання та 

облік; 

- забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і 

правил у сфері цивільного захисту; 

- з'ясовує причини виникнення НС, невиконання заходів із запобігання 

цим ситуаціям; 



- здійснює нормативне регулювання у сфері цивільного захисту, у тому 

числі з питань техногенної та пожежної безпеки; 

- здійснює інші заходи, передбачені законом. 

        здійснює   свої   повноваження   через   територіальні  органи відповідно 

до адміністративно-територіального поділу, до районів включно. У складі 

Державної служби НС діють: 

- урядовий орган державного нагляду у сфері ЦЗ; 

- органи оперативного реагування на НС у сфері ЦЗ; 

- органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших НС. 

Урядовий орган державного нагляду у сфері ЦЗ 

До складу урядового органу державного нагляду у сфері ЦЗ входять: 

- підрозділи державного нагляду у сфері техногенної безпеки; 

- підрозділи державного нагляду у сфері пожежної безпеки; 

- територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ. 

Керівник урядового органу державного нагляду у сфері ЦЗ одночасно є 

головним державним інспектором з нагляду у сфері ЦЗ. 

Територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері ЦЗ 

підпорядковуються урядовому органу державного нагляду у сфері ЦЗ. 

Очолюють їх головні державні інспектори з нагляду у сфері ЦЗ, які є 

заступниками керівників територіальних та місцевих органів управління 

Державної служби НС. 

Органи оперативного реагування на НС у  сфері ЦЗ 

До органів оперативного реагування на НС у сфері ЦЗ входять: 

- органи управління, сили і засоби оперативного реагування на НС у 

складі Державної служби НС; 

- органи управління, сили і засоби ЦЗ в АРК, областях, м.м. Києві та 

Севастополі, районах, містах, та районах у містах. 

На органи управління органів оперативного реагування на НС 

покладається: 



- забезпечення готовності сил і засобів, призначених для реагування на 

НС; 

- здійснення заходів з реагування на НС, ліквідації їх наслідків; 

- управління підпорядкованими силами ЦЗ; 

- координація дій органів управління, сил і засобів ЦЗ центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

під час реагування на НС. 

Органи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших НС До 

органів мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших НС 

належать: 

- спеціально уповноважений орган державного управління у сфері 

здійснення заходів на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок 

Чорнобильської катастрофи у складі Державної служби НС ; 

- підприємства, установи та організації, залучені для здійснення заходів 

на радіаційно забруднених територіях. 

На ці органи покладено також завдання з організації заходів з цивільного 

захисту в 30-кілометрових зонах АЕС та навчання населення, яке поживає в 

них, поведінці у разі виникнення радіаційних аварій. 

Органи управління за функціональним призначенням поділяються на: 

координуючі, постійні та органи повсякденного управління. 

Координуючими органами, що забезпечують координацію діяльності 

виконавчої влади у сфері цивільного захисту, є: 

а) на загальнодержавному рівні - Рада національної безпеки і оборони 

України, Кабінет міністрів України, що створює Державну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС); 

б) на регіональному рівні - комісії з ТЕБ та НС Ради міністрів АРК, 

держадміністрацій областей, м.м. Києва та Севастополя; 

в) на місцевому рівні - комісії з ТЕБ та НС районних державних 

адміністрацій; 



г) на об'єктовому рівні - комісії з НС об'єкта. 

Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії забезпечують 

безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайну ситуацію на 

відповідному рівні. 

Постійними органами управління є Державна служба НС, територіальні 

органи Державної служби НС, органи виконавчої влади на відповідному рівні, 

та уповноважені підрозділи цих органів (управління, відділи) з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, а на об'єктовому рівні 

- підрозділ (відділ, сектор) або спеціально призначені особи з питань 

надзвичайних ситуацій. 

Органами повсякденного управління є: 

• центри управління в НС, оперативно-чергові служби уповноважених 

органів з питань НС та захисту населення усіх рівнів; 

• диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, державних підприємств, організацій, установ. 

 

3.2 Сили цивільного захисту 

Сили цивільного захисту призначені для виконання завдань цивільного 

захисту і складаються з: 

а) сил центрального підпорядкування: 

- оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 

- спеціальні (воєнізовані) і спеціалізовані аварійно-рятувальні формування та їх 

підрозділи; 

- аварійно-відновлювальні служби; 

- авіаційні та піротехнічні підрозділи; 

- формування особливого періоду; 

- підрозділи забезпечення та матеріальних резервів та ін. 

б) регіональних і місцевих сил: 

- аварійно-рятувальні формування і підрозділи; 



- спеціалізовані аварійно-рятувальні служби (АРС); 

- сили і засоби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; 

- сили і засоби підприємств , установ, організацій незалежно від форм 

власності і підпорядкування; 

- добровільні рятувальні формування. 

Особовий склад органів і підрозділів ЦЗ становлять особи рядового і 

начальницького складу, які відбираються на конкурентній основі. На службу 

приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку, і спроможні 

виконувати відповідні службові обов'язки, окрім осіб, які підлягають призову 

на строкову військову службу до Збройних сил України й інших формувань, а 

також осіб, які раніше засуджувались і судимість не знято. 

Виконання основних завдань щодо запобігання та ліквідації наслідків 

НС, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 

покладені на аварійно-рятувальні служби (APC). АРС обслуговують окремі 

території, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми 

власності, на яких існує небезпека виникнення НС природного чи техногенного 

характеру. На небезпечних об'єктах підвищеного ризику виникнення аварії 

створюються об'єктові АРС. АРС можуть бути спеціалізованими, або не 

спеціалізованими, створеними на професійній або на непрофесійній основі. 

До складу АРС входять органи управління та їх сили (аваріно-рятувальні 

формування та допоміжні підрозділи). Професійні АРС забезпечують постійну 

цілодобову готовність своїх формувань до негайного виїзду на об'єкти і 

території для рятування людей та ліквідації НС. 

Керівництво аварійно-рятувальними роботами здійснює уповноважений 

керівник з ліквідації НС, який призначається залежно від рівня НС відповідним 

органом виконавчої влади. 

Уповноважений керівник з ліквідації НС утворює робочий орган - штаб з 

ліквідації надзвичайних ситуацій, що діє у відповідності із затвердженим 



Положенням і заздалегідь розроблених планів реагування на надзвичайні 

ситуації. 

Особливим видом державних АРС є Державна служба медицини 

катастроф, що має надавати громадянам та рятувальникам в екстремальних 

ситуаціях безплатну медичну допомогу. 

Служба медицини катастроф складається з медичних сил, лікувальних 

засобів та закладів. Організаційно-методичне керівництво нею здійснює 

Міністерство охорони здоров'я. 

 

3.3 Режими функціонування ЄС ЦЗ 

Залежно від масштабів і особливостей НС рішенням органу виконавчої 

влади у межах конкретної території можуть встановлюватися такі режими 

функціонування системи ЦЗ: 

Режим повсякденного функціонування - при нормальній виробничо-

промисловій, радіаційній, хімічній та ін. обстановці. 

В цьому режимі провадяться такі заходи: 

• ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, 

обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них 

територіях; 

• розробка і виконання заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, забезпечення захисту населення, зменшення можливих матеріальних 

втрат; 

• створення і поновлення матеріальних резервів для ліквідації наслідків 

НС; 

• постійне прогнозування обстановки, погіршення якої може призвести 

до НС. 

Режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-

промислової, радіаційної, хімічної та ін. обстановки. 

В цьому режимі здійснюються заходи режиму повсякденного 

функціонування, і додатково: 



• формування оперативних груп для виявлення причини погіршення 

обстановки; 

• посилення спостереження і контролю за ситуацією на потенційно 

небезпечних об'єктах, а також обстановкою і прогнозування можливості 

виникнення НС та її масштабів; 

• здійснення заходів для запобігання виникнення НС, захисту населення 

і територій; 

• приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів та ін. 

Режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення і під час ліквідації 

наслідків НС. 

В цьому режимі здійснюються: 

• організація захисту населення і територій; 

• організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією наслідків 

НС; 

• забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та об'єктів 

першочергового життєзабезпечення постраждалого населення; 

• здійснення постійного контролю за станом довкілля тощо. 

 Режим надзвичайного стану — встановлюється відповідно до вимог 

Закону України  „Про правовий режим надзвичайного стану". 

З метою своєчасного і ефективного реагування на НС організується 

взаємодія органів управління та підпорядкованих їм сил територіальних і 

функціональних підсистем на загальнодержавному, регіональному рівнях під 

керівництвом відповідної комісії з техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). 

Режим воєнного стану — встановлюється в умовах воєнних дій; порядок 

підпорядкування ЄС ЦЗ військовому командуванню визначаються відповідно 

до Закону України „Про правовий режим воєнного стану". 

 

3.4 Організація цивільного захисту (ЦЗ) на об'єкті господарювання 



Об'єкт господарювання (підприємство, установа, організація) є основною 

ланкою в системі ЦЗ держави. На об'єкті, де зосереджені людські і матеріальні 

ресурси, здійснюються економічні і захисні заходи. 

У відповідності до законодавства, керівництво підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту, місцем в 

захисних спорудах, організовує здійснення евакозаходів, створює сили для 

ліквідації наслідків НС та забезпечує їх готовність, виконує інші заходи з ЦЗ і 

несе пов'язані з цим матеріальні та фінансові витрати. 

Власники потенційно небезпечних об'єктів відповідають також за 

оповіщення і захист населення, що проживає в зонах можливого ураження від 

наслідків аварій на цих об'єктах. 

Начальником ЦЗ об'єкта є керівник об'єкта. Він несе особисту 

відповідальність за організацію і стан цивільного захисту об'єкта, керує діями 

органів і сил ЦЗ при проведенні рятувальних робіт на ньому. Заступники 

начальника ЦЗ об'єкта допомагають йому з проблемами евакуації, матеріально-

технічного постачання, інженерно-технічного забезпечення тощо (див. рис. 2). 

Органом повсякденного управління ЦЗ є відділ (сектор) з питань НС та 

ЦЗ, який організовує і забезпечує повсякденне керівництво виконанням завдань 

ЦЗ на об'єкті. 

Для підготовки та втілення в життя заходів з окремих напрямків 

створюються служби зв'язку і оповіщення, сховищ і укриттів, протипожежної 

охорони, охорони громадського порядку, медичної допомоги, 

протирадіаційного і протихімічного захисту, аварійно-технічного й 

матеріально-технічного забезпечення та інші. Начальниками служб 

призначаються начальники установ, відділів, лабораторій, на базі яких вони 

утворюються. Наприклад: 

Служба зв'язку та оповіщення створюється на базі вузла зв'язку об'єкта. 

Головне завдання служби - забезпечити своєчасне оповіщення керівного складу 



та службовців про загрозу аварії, катастрофи, стихійного лиха, нападу 

противника; організувати зв'язок і підтримувати його в стані постійної 

готовності. 

Протипожежна служба створюється на базі підрозділів відомчої 

пожежної охорони. Служба розробляє протипожежні профілактичні заходи і 

контролює їх виконання; організовує локалізацію і гасіння пожежі. 

Медична служба формується на базі медичного пункта, поліклініки 

об'єкта. На неї покладається організація проведення санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів, надання медичної допомоги потерпілим та евакуація 

їх у лікувальні установи, медичне обслуговування робітників, службовців і 

членів їхніх сімей в місцях розосередження. 

Служба охорони громадського порядку створюється на базі підрозділів 

відомчої охорони. її завдання ~ організація і забезпечення надійної охорони 

об'єкта, громадського порядку в умовах НС, при ліквідації наслідків аварії, 

стихійного лиха, а також у воєнний час. 

Служба протирадіаційного і протихімічного захисту організовується на 

базі хімічної лабораторії чи цеху. На неї покладається розробка та здійснення 

заходів щодо захисту робітників і службовців, джерел водозабезпечення, 

радіаційного і хімічного спостереження, проведення заходів з ліквідації 

радіаційного і хімічного зараження та здійснення дозиметричного контролю. 

Служба сховищ та укриттів організовується на базі відділу капітального 

будівництва, житлово-комунального відділу. Вона розробляє план захисту 

робітників, службовців та їх сімей з використанням сховищ та укриттів, 

забезпечує їх готовність та правильну експлуатацію. 

Аварійно-технічна служба створюється на базі виробничо-технічного 

відділу або відділу головного механіка. Служба розробляє та^здійснює 

попереджувальні заходи, що підвищують стійкість основних споруд, 

інженерних мереж та комунікацій в надзвичайних ситуаціях, організовує 



проведення робіт по ліквідації і локалізації аварії на комунально-енергетичних 

мережах. 

Служба матеріально-технічного забезпечення створюється на базі 

відділу матеріально-технічного забезпечення об'єкта. Вона організовує 

своєчасне забезпечення формувань усіма засобами оснащення, постачання 

продуктів харчування і предметів першої необхідності робітників та 

службовців на об'єкті й у місцях розосередження, ремонт техніки і майна. 

Транспортна служба створюється на базі транспортного відділу, гаражу 

об'єкта. Вона розробляє і здійснює заходи з забезпечення перевезень, 

пов'язаних із розосередженням працівників та доставкою їх до місця роботи, 

проведення рятувальних робіт. 

Кожна служба створює, забезпечує, готує формування служби (команди, 

групи, ланки) і керує ними при виконанні робіт. 

Формування загального призначення - рятувальні загони (команди, 

групи, ланки), зведені рятувальні загони (команди) підпорядковані 

безпосередньо начальнику ЦЗ об'єкта. Кожне з них має свою структуру і 

можливості. Наприклад: 

Зведена рятувальна команда (ЗРК) у своєму складі має підрозділи 

різного призначення, такі, як ланка зв'язку і розвідки, дві рятувальні групи, 

група механізації, санітарна дружина тощо. ЗРК може самостійно виконувати 

основні рятувальні та інші невідкладні роботи (PHP) в осередку ураження. 

 

 

 

 

Питання до лекції 

1. Коли відбулося виникнення цивільної оборони, як системи? 

2. Як розглядається цивільна оборона у міжнародному гуманітарному праві 

(МГП)? 

3. Дати визначення цивільної оборони. 



4. Які три основні завдання вирішує система цивільного захисту? 

5. Який Закон України визначає питання захисту населення від 

надзвичайних ситуацій (рік прийняття) та Державна служба забезпечує 

цивільний захист населення? 

6. Що розуміють під поняттям Цивільний захист? 

7. Які правові акти України становлять основу державної політики у сфері 

цивільного захисту? 

8. Яка мета державної політики у сфері цивільного захисту? 

9. Якими заходами на державному рівні забезпечується вирішення проблем 

природно-техногенної безпеки України? 

10.  Яка система створена в Україні, основним завданням якої є запобігання 

та реагування на надзвичайні ситуації? 

11.  З якою метою створена Єдина державна система цивільного захисту 

(ЄСЦЗ)? 

13.  Основні завдання Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄСЦЗ)?  

14.  З яких постійно діючих підсистем складається ЄСЦЗ? 

15. Які рівні має кожна підсистема Єдиної системи цивільного захисту? 

Навести склад підсистем.  

16. Органи управління цивільним захистом?  

17.  Які функції покладаються на органи управління органів оперативного 

реагування на НС? 

18.  На які види за функціональним призначенням поділяються органи 

управління ЄСЦЗ? 

19.  З яких підрозділів та формувань складаються сили цивільного захисту 

центрального підпорядкування та регіональних і місцевих сил? 

20.  Функції, керівництво  та склад аварійно-рятувальних служб (АРС)? 

21.  Режими функціонування ЄС ЦЗ? Особливості кожного режиму 

функціонування ЄС ЦЗ? 

22.  Організація цивільного захисту (ЦЗ) на об'єкті господарювання? 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 2 
з дисципліни «Цивільний захист» 

Тема 2. Надзвичайні ситуації та їх наслідки. 

План 

1 Поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікація і причини виникнення. 
1.1 Надзвичайна ситуація (НС) 

1.2  Класифікація надзвичайних ситуацій 

1.3  Причини виникнення надзвичайних ситуацій 

2 Наслідки виникнення надзвичайних ситуацій 

2.1 Наслідки аварій на радіаційно небезпечних об'єктах 

2.2 Наслідки аварій на хімічно-небезпечних об'єктах 

2.3 Наслідки аварій на вибухо-пожежо-небезпечних об'єктах 

 

1 Поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікація і причини 
виникнення. 

 

1.1 Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей наоб'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 

стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела або може 

призвести до загибелі людей та значних матеріальних втрат. 

Під час НС потенційні небезпеки проявляються в більшій кількості та з 

більшою ймовірністю, що призводить до масштабних негативних наслідків. 

Умови виникнення НС: 

• Наявність джерела небезпеки (вибухових, отруйних, радіоактивних 

речовин і т.ін.) 

• Дії чинників, що уражають в разі прояву небезпек (викид газу, вибух, 

займання) 

• Знаходження взоні дії уражаючих факторів людей, сільськогосподарських 

тварин, угідь. Надзвичайні ситуації класифікують за різними ознаками. 

1.2  Класифікація надзвичайних ситуацій 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення 

НС на території України, розрізняються: 

НС техногенного характеру — транспортні аварії (катастрофи), пожежі, 

аварії з викидом небезпечних речовин, руйнуванням споруд та будівель, аварії 

на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на 

греблях, дамбах тощо. 

НС природного характеру — небезпечні геологічні, метеорологічні, 
гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, 



природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність 
людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських 
рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери, 

тощо. 

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями 
терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна 
загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання 
важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та 
телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або, морського судна), 

викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, 
встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або 
захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо. 

Надзвичайні ситуації військового характеру, пов'язані з наслідками 
застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час 
яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування 

атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і 
токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та 
інженерних комунікацій тощо. 

Відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або 
очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за 
класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні надзвичайних ситуацій 
: 

• Загальнодержавний 

• Регіональний 

• Місцевий 

• Об'єктовий. 

До загальнодержавного рівня відноситься НС, яка розвивається на 
території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та 
Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли 
для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що 
перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, 
міст Києва та Севастополя). 

До регіонального рівня відноситься НС, яка розгортається на території 
двох та більше адміністративним районів (міст обласного значення), 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або 
загрожує перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, 
коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що 
перевищують власні можливості окремого району. 

До місцевого рівня відноситься НС, яка виходить за межі потенційно 
небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних 
наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у 



разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, 
що перевищують власні можливості потенційно-небезпечного об'єкта, але не 
менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого 
рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах 
житловокомунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків 
потенційно-небезпечних об'єктів. 

До об'єктового рівня відноситься НС, яка розгортається на території 

об'єкта або на самому об'єкті, і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або 

його санітарно- захисної смуги. 

1.3  Причини виникнення надзвичайних ситуацій 

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій є: 

 Аварії і катастрофи (на виробництві, транспорті, інженерних 

мережах і т.ін.) 
 Стихійні лиха (природні катаклізми): землетруси, бурі, урагани, 

повені, сніговізамети і т.ін. 

 Епідемії, епізоотії, епіфітотії (значні розповсюдження інфекційних 
захворювань або уражень відповідно серед людей, сільськогосподарських 
тварин і рослин). 

  Збройні конфлікти та інші фактори соціального і політичного 
характеру. 

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, 
території, або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до 
руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення 
виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. 

Катастрофа - великомасштабна аварія з тяжкими, трагічними наслідками. 
Вивчення причин виникнення виробничих аварій і катастроф свідчить про 

їх велике різноманіття, але за суттю ці причини можна об'єднати в дві групи. 
Перша - це проектно-виробничі помилки і порушення (помилки при 

проектуванні підприємств, порушення будівельних норм і правил, низька якість 
будівельних робіт, використаних матеріалів і конструкцій, порушення техніки 
безпеки і технологічних процесів виробництва, відсутність постійного 
контролю за потенційно небезпечними об'єктами). 

Друга група причин обумовлена тим, що не всі явища природи пізнані. 
Великі темпи сучасного науково-технічного прогресу створили умови для 

великої концентрації радіаційно-, хімічно-, та вибухонебезпечних виробництв. 
По залізницям і трубопроводам транспортуються в великій кількості небезпечні 
речовини. В наслідок цього зросла ймовірність виникнення значних аварій і 
катастроф. 

Промисловість України характеризується великою концентрацією 
потенційно небезпечних виробництв. Практично в усіх обласних центрах і 
великих містах, де проживає біля 22 млн. людей, розташовані 
хімічнонебезпечні об'єкти. Крім того територію України перетинають: 
аміакопровід Тольятті-Одеса довжиною 814 км., на кожному кілометрі якого є 



55т. аміаку; нафтопровід "Дружба" довжиною 2,3 тис. км, в якому на кожний 
кілометр припадає 250т нафтопродуктів; газопровід "Союз". 

На території України функціонує 5 АЕС - 14 енергоблоків (Запорізька, 
Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, Чорнобильська); діє 13 великих 
гідровузлів. Аварійне руйнування гідровузлів тільки Дніпровського каскаду 
може призвести до катастрофічного затоплення 426 населених пунктів з 
населенням біля 2млн. 

Стихійні лиха є причиною утворення катастрофічних наслідків. За даними 
ООН за останні 20 років наслідки стихійних лих відчули більш ніж 1 млрд. 
людей, в них загинуло біля 3 млн. 

На території України можуть виникати НС природного характеру досить 
часто і у великих масштабах. Так, землетрус силою 9 балів може охопити 
західні, південно-західні регіони і Крим на загальній площі біля 27тис.кв.км. 
Прибережні райони басейну Чорного моря можуть виявитися під впливом 
цунамі (морські хвилі від підземного землетрусу). Щорічно окремі райони 
потерпають від дій бурь, ураганів, повеней та інших явищ. Особливо 
катастрофічним була повінь в Закарпатті у листопаді 1998 року. 
 

Війна завжди була великим лихом. Людство Землі перенесло 

більше 14500 воєн, в яких загинуло 364 млн. людей. На сьогодні накопичена 

велика кількість сучасної зброї в тому числі ядерної, і сучасних засобів 

доставки її до цілей: міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), підводних 

човнів-ракетоносців, стратегічної й тактичної авіації, що дозволяють доставити 

заряди до цілей в короткі терміни. Час польоту МБР на відстань 11-12 тис.км. 

складає всього 30-40 хв. 

Враховуючи масштабність і велику ймовірність виникнення НС, перед 
суспільством існує проблема захисту населення, матеріальних цінностей і 
навколишнього середовища в умовах мирного і воєнного часу. Вирішення цієї 
проблеми базується на завчасному прогнозуванні та оцінки наслідків можливих 
НС в конкретному регіоні, на об'єкті і проведенні заходів щодо запобігання НС 
і зниженню їх негативних наслідків. Прогнозування обстановки можливе на 
знанні характеристик осередків ураження, що утворюються в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

Осередком ураження (ОУ) називається територія, наякій в результаті дії 
уражаючих факторів виникли руйнування будівель і споруд, пожежі, зараження 
атмосфери і місцевості та ураження людей, сільськогосподарських тварин і 
рослин. ОУ може утворитися під впливом одного уражаючого фактора 
(простий), або під впливом декількох первинних і вторинних уражаючих 
факторів (складний). 

Осередок ураження характеризується: 

 Формою (положенням меж осередку на місцевості): коло, 

трикутник, еліпс і ін. 

 Розмірами (радіус, глибина, площа) 



 Завданими збитками (кількістю уражених людей і тварин, 

зруйнованих будинків і споруд, грошовою сумою втрат матеріальних 

цінностей). 
В подальшому розглядаються характеристики осередків ураження і 

можливі негативні наслідки різних НС, та заходи щодо захисту людей в таких 
ситуаціях. 

 

2.2.НС техногенного характеру 
Це НС, що викликаються виробничою діяльністю людини. 
Причинами НС техногенного характеру є виробничі аварії (ВА) і 

катастрофи на промислових підприємствах, об'єктах енергетики і транспортних 
комунікаціях. 

Під ВА розуміється непередбачений вихід з ладу машин, механізмів, 
агрегатів, систем і т.д. 

Крупні ВА, що супроводжуються загибеллю людей, прийнято відносити до 
категорії катастроф. 

 

 

Рис.1 Класифікація НС і причини їх виникнення 



Головними передумовами ВА і катастроф є: 
• Недосконалість технологій і устаткування; 
• Помилки допущені в процесі проектування, створення і експлуатації того 

або іншого устаткування; 
• Низька професійна підготовка виробничого персоналу; 
• Низький рівень виробничої дисципліни; 
• Фізичне старіння устаткування; 
• Можливі терористичні акти. 
Статистика ВА і катастроф показує, що їх кількість кожним роком 

збільшується. (Одна з американських фірм, яка веде статистику НС, стверджує, 
що число крупних В А в світі подвоюється кожне десятиліття). 

Серед найкрупніших техногенних катастроф за останнє десятиліття можна 

назвати: 

1. У грудні 1984 р. В індійському м. Бхопале відбулася катастрофа на 
ХО. Була зруйнована місткість з метілізоционітом (МІЦ), який токсичніший 

за хлор в 25 - 30 разів. В результаті більше 3 000 чоловік загинуло і близько 
100 тис.людей було госпіталізовано. 

2. У квітні 1986 р. відбулася катастрофа планетарного масштабу на 
Чорнобильській АЕС. 

3. У червні 1987 р. відбувся вибух на газопроводі Ніжневартовськ-

Нефтекамськ (територія Башкирії). Загинуло 572 пасажири двох стрічних 

потягів. Близько 1 000 чоловік стали інвалідами. 

4.Вибухи на шахтах Донецького вугільного басейну в квітні 1998 р. і 

грудні 2007р. Загинуло більше 200 гірників. 

2 Наслідки виникнення надзвичайних ситуацій 

2.1 Наслідки аварій на радіаційне небезпечних об'єктах 

Серед можливих джерел радіаційної небезпеки наймасштабнішими є аварії 

на атомних електростанціях (АЕС). Міжнародною організацією з питань 
атомної енергетики (МАГАТЕ) встановлено 8 рівнів небезпеки на АЕС. 
Наприклад, аварія на ЧАЕС в 1986 р. З руйнуванням реактора РБМК віднесена 
до вищого (7) рівня небезпеки. 

При аварії на АЕС з руйнуванням активної зони реактора в навколишнє 
середовище викидається велика кількість радіонуклідів у складі пари, 

аерозолів, а також дрібних і крупніших частинок ядерного палива. Так, при  
Рис. 2 Зони радіоактивного зараження на сліді радіоактивної хмари після 
аварії на АЕС: 1 - вісь сліду; L - довжина зони; b - ширина зони зараження. 

аварії на ЧАЕС у викидах було зафіксовано 23 основні радіонукліди: йод-
131(період напіврозпаду - 8 діб),цезій-134(п.н.-2 роки), цезій-137(п.н.-30 років), 
стронцій-90 (п.н. - 28 років), плутоній-237 і ін. з періодом напіврозпаду 2 000 
років і ін. 



Викинуті радіонукліди, змішуючись з повітрям, утворюють, так звану, 
радіоактивну хмару, яка під впливом вітру може переміщатися на великі 
відстані від місця аварії (сотні, тисячі кілометрів). 

З часом радіонукліди з хмари випадають на місцевість, утворюючи на ній, 

так званий, радіоактивний слід. 
Він характеризується: формою, розмірами і ступенем радіоактивного 

зараження. 
Як один з можливих варіантів, радіоактивний слід можна представити у 

вигляді дещо спотвореного витягнутого еліпса завдовжки L і шириною b. 
 
Параметром, що характеризує ступінь γ-радіоактивного зараження на 

місцевості є рівень радіації (потужність дози) Р, Р/г; мР/г; мкР/г. 
Часто користуються також одиницями густини забруднення (питомої 

активності): Кі/км
2
; Кі/кг; Кі/л. Системна одиниця вимірювання: Бк/км ;Бк/кг; 

Бк/л. 
1 Кі = 3,7∙10

10
Бк; 1 Кі/км

2
= 10 мкР/г. 

При рівнях радіації Р = 5мР/г місцевість вважається радіоактивно 
зараженою і знаходитися на ній без засобів захисту не можна. 

Рівень радіації на сліді в часі зменшується у відповідності, так званим, 
законом спаду рівня радіації 

      
   

де    - рівень радіації, перерахований на одну годину після початку 
викиду, Р/г; 

t - поточні час, відлічуваний від початку викиду, 1,ч; 
α- показник, що характеризує тип атомного реактора. Для реактора РБМК 

= 0,3. Для реактора ВВЕР = 0,4. 

 

Напрям вітру 

 

АЕС 



Рис.3 Рівень радіації на сліді радіоактивної хмари 

З метою визначення ступеня небезпеки на радіоактивному сліді виділяють 
зони:  

М - зона радіаційної небезпеки (   = І4…. 140 мР/г);  
А - зона помірного зараження (   = 140.... 1400 мР/г);  
Б - зона сильного зараження (   = 1400….4200 мР/г); 
В - зона небезпечного зараження (   = 4200... 14 000 мР/г); 
Г - зона надзвичайно небезпечного зараження (  >14 000 мР/г). 

Величина дози випромінювання, яку отримують при знаходженні на 
радіоактивному сліді, залежить від величини рівня радіації на місці 
знаходження Р(Р/г) і часу їх знаходження t, г. 

Д=р∙t,   р 

Разом з тим, ступінь ураження людей залежить не тільки від величини 
одержуваної дози, але і часу, впродовж якого вона одержана. Уражаючий ефект 

при короткочасному опромінюванні буде значно вищим. 
Дози випромінювання одержувані короткочасно (на протязі 4 діб) в 100 

рад і більше приводять до різних ступенів променевої хвороби. 

 

Гранично допустимі дози, що не призводять до променевих захворювань: 

50 рад при одноразовому опроміненні на протязі 4-х діб, 100 рад при 

багаторазовому опроміненні протягом З0 діб, 200 рад - протягом 3-х місяців, 

300 рад - протягом одного року. 

Захистом від впливу радіоактивного зараження служать різноманітні 

споруди, що послабляють випромінювання. Захисні властивості споруд 

характеризуються коефіцієнтом послаблення, який можна розрахувати за 

формулою: 

 

де    - коефіцієнт, що враховує місце розташування захисної споруди 
(визначається в наведеній нижче таблиці 2.2) 

п - кількість захисних шарів (матеріалів) в огороджуючих конструкціях;  

           Табл. 2.1  

Ступені 

променевої 

хвороби 

 

І 

 

II 

 

III 

 

IV 

Величина 

дози, 

Д, рад 

 

100-200 

 

200-300 

 

300-600 

 

>600 



  - товщина і-го захисного шару, см; 
  - товщина шару половинного ослаблення радіації матеріалом і-го 

захисного шару,см. 

 

При аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986р. викид РР відбувся в наслідок 
теплового вибуху і руйнування реактора 4-го енергоблоку. Маса викиду - 
приблизно 63 кг (3,5% від загальної кількості радіонуклідів в реакторі на час 
аварії), що за небезпекою еквівалентно дії 85-ти ядерних боєприпасів 
потужністю по 20 кт (один такий боєприпас був підірваний над м. Хиросима в 
1945р.). Цього достатньо було для забруднення величезних територій (тільки на 
Україні 2/3 областей). Ураження отримали більше 135 тис.людей, зі 
смертельним наслідком у декілька тисяч людей. 

Спочатку найбільш небезпечним радіонуклідом був йод-131 з періодом 
напіврозпаду 8 діб (за цей час розпадається половина маси речовини). В 
подальшому більшу небезпеку становили і становлять довгоживучі нукліди: 
цезій-134 (2 роки), цезій-137 (30 років), стронцій-90 (28 років), плутоній-239 
(20000 років). 

Місцевість вважається непридатною для життєдіяльності при рівні радіації 
0.15мР/год(15 Кі/км

2
 ) і більше, де поглинута доза за 1 рік перевищує 0,5 бер 

понад дози від природнього фону радіації. 
У відповідності до закону України "Про правовий режим території, яка 

зазнала забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", введеному в дію 
28 лютого 1991 р. визначені чотири зони в залежності від ступеню небезпеки 
для людей: 

І - зона відчуження ( 30-ти кілометрова), де щільність забруднення більше 
40 Кі/км

2
 по           цезію-137, що складає основну частину випромінення. В цій 

зоні заборонено проживання людей, обмежена господарча діяльність. 
II- зона обов'язкового відселення людей, де щільність забруднення 15-40 

Кі/км.Доза радіації за 1 рік перевищує 0,5 бер понад дози від природного фону.  
III - зона гарантованого добровільного відселення.Щільність забруднення 

5-15 Кі/км . Річна доза Др = 0,1-0,5 бер.  
 IV - зона посиленого радіологічного контролю, де щільність забруднення 

1-5 Кі/км
2
. Річна доза до 0,1 бер понад дози від природного фону. 

 

2.2 Наслідки аварій на хімічно-небезпечних об'єктах 

До хімічно небезпечних об'єктів (ХНО) відносяться об'єкти, що мають 
сильно діючи отруйни речовини (СДОР)  (хлор, аміак, фосген, сірководень і 

Табл.2.2. Коефіцієнт, що враховує умови розташування сховища, Кр. 
 

Умови розташування Значення 

Кр 

Окреме сховище, що розташоване поза районом забудови 1 

Те ж, в районі забудови 2 

Вбудоване сховище в окремо розташований будинок 4 
Вбудоване сховище всередині виробничого комплексу або 
житлового кварталу 

8 



ін.). На об'єктах СДОР, як правило, зберігають в рідкому стані в щільно 
закритих ємкостях. Під час роботи об'єкту СДОР можуть знаходиться в 
технологічному устаткуванні. Під час транспортування - в спеціальних 

металевих цистернах . 
Причини аварій на ХНО можуть бути: 
1. Перевищення нормативних запасів СДОР; 
2. Порушення правил транспортування і зберігання СДОР; 
3. Порушення вимог техніки безпеки під час використовування СДОР 

у виробництві; 

4. Вихід з ладу окремих агрегатів і трубопроводів; 
5. Можливі терористичні акти. 
Внаслідок аварій, з руйнуванням ємкостей або комунікацій з СДОР, рідина 

розливається на поверхні і випаровується, утворюється хмара зараженого 
повітря. 

Під впливом приземного вітру заражена хмара переміщається на значні 

відстані від місця аварії, заражаючи місцевість. Таким чином, на місцевості 
утворюється зона хімічного зараження (3X3). 

Рис. 4 

3X3 - це територія, що включає місце безпосереднього розливу СДОР і 

територію, над якою розповсюдилася хмара зараженого повітря з уражаючою 
концентрацією. 

Часто її прогнозують у вигляді рівнобедреного трикутника. Розміри 3X3 
характеризуються її глибиною (Г), вширшки (Ш), і площею (8). 



У 3X3 потрапляє не тільки сам ХНО, але і інші об'єкти або населені 
пункти. 

Населений пункт або його частина, а також об'єкти, що потрапили в 3X3, 

називають осередками хімічного ураження (ОХУ). В 3X3 може бути декілька 
ОХУ. 

Глибину 3X3 можна визначити по формулі 
 

 

де G - маса СДОР, кг; 
Д – токсодоза, (мг∙мин)/   
V - швидкість приземного вітру, м/с; 
К1- коефіцієнт, що враховує характер місцевості ( К1 = 1 для відкритої 

місцевості, К1 =3,5 для закритої); 
К2 - коефіцієнт враховує умови зберігання СДОР ( К2= 1 для не 

обвалованої і К2=3,5для обвалованої ємкості); 
К3 - коефіцієнт враховує ступінь вертикальності стійкості атмосфери (К3 = 

1 для інверсії, К3 = 1,5 для ізотермії, К3= 2 для конвекції). 
З метою спрощення розрахунків, при визначенні глибини 3X3, 

користуються таблицями. 
Ширина 3X3 визначається із співвідношення: 
Ш = 0,03 Г для інверсії; 
III = 0,15 Г для ізотермії; 
Ш = 0,8 Г для конвекції. 
Площа 3X3 визначається як площа рівнобедреного трикутника. 

S = 0,5∙Г∙Ш,     

Захисні дії населення в зоні хімічного зараження починаються з моменту 

інформації про викид в атмосферу СДОР або явної небезпеки хімічного 
зараження. 

При цьому необхідно: 
- надіти засоби індивідуального захисту (протигаз, плащ, накидку); 
- укритися в найближчому сховищі ЦЗ або вийти із зони зараження в 

сторону перпендикулярну напрямку вітру, уникаючи проходу через тунелі, яри 

(в низьких місцях вища концентрація СДОР). 
За відсутності засобів захисту: 
- залишитися в приміщенні верхніх поверхів, щільно закрити вікна і двері, 

димохід, вентиляційні люки; 
- провести герметизацію приміщення: заклеїти щілини в вікнах плівкою, 

лейкопластирем або папером; вхідні двері зашторити, використовуючи ковдри і 

будь-які щільні тканини. 

 



2.3 Наслідки аварій на вибухо-пожежо-небезпечних об'єктах 

До даної категорії об'єктів відносяться підприємства по виробництву і 
зберіганню боєприпасів, а також об'єкти на яких в процесі виробництва можуть 
утворюватися газоповітряні або пило повітряні суміші зони іші, які за певних 
умов можуть вибухати. Самими вибухонебезпечними є суміші повітря з 

вуглеводневими продуктами ( пропан, метан і ін.). 
Уражаючим чинником вибуху є повітряна ударна хвиля (УХ) - зона сильно 

стиснутого повітря, що розповсюджується у всі сторони від центру вибуху з 
надзвуковою швидкістю. 

Параметром, що характеризує уражаючу дії УХ є надмірний тиск у фронті 
УХ 

    РФ = Рф - Р0,  Па. 
 
Несистемна одиниця ( кгс/см ). 1 кгс/см = 100 кПа, де Рф - максимальний 

тиск у фронті УХ; Р0 - атмосферний тиск. 

При вибуху газоповітряної суміші утворюється осередок вибуху, в якому 
виділяється три зони (мал.2.5) 

Зона І - зона детонаційної хвилі. 
       √ 

 
 

де Q - маса вуглецевого продукту, т. В межах цієї зони      = 1700 кПа.  

Зона II - зона дії продуктів вибуху. 

          
Надмірний тиск в будь-якій точці цієї зони можна визначити по формулі: 



 

де R- віддалення даної точки від ЦВ. 

Зона III - зона дії УХВ. Будь-якій точці цієї зони  Рф     можна визначити 

по формулі: 

 

Можна також скористатися графіком. 

При вибухах тротилу  Рф      визначається по формулі: 

Де Q - маса тротилу, т;  
R - відстань до центру вибуху, м. 
 
Для інших ВР вводиться коефіцієнт перерахунку маси К:  
Для амоніту К=0,94 
Для пикринової кислоти К=0,94 
Для тетрилу К=1,08 
Для гексогену К=1,28 
ТЕНА-1,35. 
Тоді маса ВР визначається співвідношенням К*Q. 

Повітряна ударна хвиля уражає людей, руйнує або пошкоджує будинки і 

споруди, обладнання і техніку. У незахищених людей в залежності від 

величини надмірного тиску можливі різного ступеню: легкі - при  Рф =20-40 

кПа, середні - при 40-60 кПа, важкі - 60-100 кПа, вкрай важкі (смертельні)- 

більш 100 кПа. 

Можливе і побічне ураження людей уламками зруйнованих будинків, 

споруд. Характеристика травм наведена в таблиці 2.3. 



 

Будинки, споруди, обладнання внаслідок дії УХ можуть бути пошкоджені 
або зруйновані. В залежності від надмірного тиску ΔРФ, типу, розмірів та інших 
чинників можуть отримати слабке, середнє, сильне або повне руйнування. 

Слабкими називають такі руйнування, коли в будинках і спорудах 
зруйновано частину внутрішніх не несучих перегородок, заповнення дверних та 
віконних прорізів; обладнання має незначні деформації. Для відновлення 
потрібен поточний ремонт. 

Середніми є такі руйнування, коли в будинках і спорудах зруйновані 
другорядні (не несучі) конструкції, зірвано дах, у капітальних стінах 

утворилися тріщини, вивали в окремих місцях, обладнання і механізми 
отримали значні деформації. Для відновлення споруди та обладнання потрібен 
капітальний ремонт. 

В разі сильних руйнувань мають місце значні деформації несучих 
конструкцій, зруйнована більша частина перекриттів і стін; обладнання і 
механізми зруйновано, можливе використання тільки окремих їх деталей. 

Відновлення будівель можливе, але економічно недоцільне. 
Повне руйнування характеризується тим, що в будинках і спорудах 

зруйновані усі несучі конструкції і перекриття. Обладнання знищено. 
Відновлення неможливе. 

У наслідок вибуху під впливом уражаючих факторів на місцевості 
утворюється осередок ураження. Межа осередку пролягає через точки на 

місцевості, де надмірний тиск УХ становить 10 кПа. Форма осередку на 
рівнинній місцевості - коло. 

В залежності від ступеня руйнування виробничих будинків і обсягу 

необхідних рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт осередок ураження 

ділиться на 4 зони: повних, сильних, середніх та слабких руйнувань. 

Таблиця 2.3. Характеристика травм незахищених людей в залежності від 

 __________________ надмірного тиску УХ. 

ΔРф, кПа Ступені 

травм 

Характер ураження 

20..40 Легкі Легка загальна контузія організму, тимчасова 
втрата слуху,забиті місця. 

40..60 Середні Серйозні контузії, пошкодження органів слуху, 
кровотеча з носу і вух, сильно забиті місця та 
переломи кінцівок. 

60..100 Важкі Сильна контузія всього організму, 
пошкодження внутрішніх органів і мозку, важкі 
переломи кінцівок. Можливі смертельні випадки. 

Понад 

100 

Вкрай важкі Одержувані травми дуже часта призводять до 
смертельних випадків. 



Зона повного руйнування характеризується надмірним тиском уфронті УХ 

50 кПа і більше. Будинки, споруди, обладнання взоні повністю руйнуються, 

утворюються суцільні завали. 

Зона сильних руйнувань характеризується сильними руйнуваннями 
будинків і споруд, утворенням місцевих завалів і розповсюджується на 
територію, де надмірний тиск від ЗО до 50кПа. 

Зона середніх руйнувань утворюється там, де надмірний тиск від 20 до 30 
кПа, будівлі і споруди мають середню ступінь руйнувань. 

Зона слабких руйнувань - від 10 до 20 кПа, слабкі руйнування. 

Радіуси осередку ураження і кожної із зон руйнування в залежності від 

потужності вибуху (маси продукту вибуху для прогнозування обстановки 

можна визначити за графіком. (Рис. 6) 

 

В разі аварії на пожежонебезпечних підприємствах, як правило, будуть 
виникати окремі або суцільні пожежі з такими уражаючими факторами як 
теплове випромінювання і зараження атмосфери окисом вуглецю СО (чадним 

газом). Ймовірність виникнення і розповсюдження пожеж на об'єкті залежить 
від: ступеня вогнестійкості будинків і споруд, категорії пожежної небезпеки 
виробництва, щільності забудови, метеоумов і інших чинників. Вогнестійкість 
будинків і споруд визначається займистістю їхніх елементів і межею 
вогнестійкості основних конструкцій (частин) будинків. Займистість 
конструкцій визначається будівельним матеріалом і характеризується 

категоріями: негорючі, важкогорючі і горючі. 
Межа вогнестійкості конструкції - це час (в годинах) від початку впливу 

вогню на конструкцію до утворення в ній наскрізних тріщин, або обвалення 

 

Рис. 6. Графік для визначення радіусів зон руйнування в залежності від 
маси 

вуглеводневого продукту Q. 



несучої конструкції або досягнення температури 200°С на протилежній до 
впливу вогню поверхні. Розрізняють V ступенів вогнестійкості: І, II, III, IV, V. 
їхні характеристики наведені в додатку 6. Найбільш вогнестійкими є будинки І 

і II ступеню вогнестійкості, у яких всі конструкції виконані з негорючих 
матеріалів і мають велику межу вогнестійкості. 

Категорія пожежної небезпеки виробництва визначається технологічним 
процесом, матеріалами, які використовуються в виробництві, і видом готової 
продукції. За пожежною небезпекою виробництва поділяються на 5 категорій: 
А, Б, В, Г і Д. Найбільш пожежонебезпечними є виробництво категорій А і Б. 

Це виробництва, де використовуються рідини з температурою спалаху пару від 
28° до 120°С і нижче; горючих газів, що мають межу вибуховості 10% і менше 
об'єму повітря. 

Щільність забудови в значній мірі впливає на розповсюдження пожежі і 
характеризує відстань між будинками, а відповідно можливість переносу вогню 
з одного будинку на інший. Щільність забудови П визначається відношенням 

сумарної площі, яку займають всі будинки   , до площі забудованої території 

  
  
  

Ймовірність розповсюдження пожежі в залежності від щільності забудови 
можна визначити за графіком (Рис. 7). 

Ураження людей, які у момент вибуху знаходяться в будинках, залежить 
від ступеня їх руйнування. Так, наприклад, при повних руйнуваннях будинків 
люди загинуть. При сильних і середніх руйнуваннях може вижити приблизно 
половина людей, з яких значна частина може виявитися під уламками 
конструкцій. Кількість уражених значно зростає при виникненні пожеж і 
зараженні атмосфери чадним газом і іншими отруйними речовинами. 

 

Рис.7. Графік залежності імовірності розповсюдження пожеж В від 
щільності забудівлі П. 

На протязі року у світі реєструється біля 5 млн. пожеж, при цьому гине до 

60 тис. людей. До 90% пожеж виникає за вини людей: порушення правил 



експлуатації палювальних систем, недбале відношення до вогню і нагрівальних 
приладів, несправності електрообладнання та інше. 

При пожежі потрібно остерігатися: високої температури, задимленості і 

загазованості, обвалення конструкцій будинків, вибухів технологічного 
обладнання і приладів. Небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість 
менше 10 метрів. Отруєння чадним газом призводить до втрати людиною 
свідомості, в наслідок чого вона не може вийти з приміщення. Статистика 
свідчить, що до 80% людей під час пожеж гинуть саме з цієї причини. Під час 
пожежі якнайшвидше потрібно залишити будівлю. Для захисту від чадного газу 

- дихати через зволожену тканину, пересуватись нахилившись або повзти. 
Найбільш надійний захист досягається укриттям в захисних спорудах і 
використанням спеціальних засобів індивідуального захисту. 



 

2.3 Структурно-функціональна модель запобігання НС техногенного характеру. 

Впровадження в 

технологічні процеси ПНО 

екологічно та фізіологічно 

безпечних процесів. 

Створення банка даних 

по видах дефектів, відмов, 

рівнів надійності, причин 

аварій. 

Строге виконання вимог 

технологічного процесу та 

правил по техніці безпеки. 

Строгий контроль за рівнем 

ресурсів всіх елементів 

виробничого процесу на 

ПНО. 

Постійні проведення масово-

роз'яснювальних профілактично- 

попереджувальних заходів як на 

ПНО, так ізнаселенням, яке 

проживає поблизуПНО. 

Розробка системи правового 

регулювання всіх аспектів 

безпеки на ПНО (категорування, 

декларування, експертиза, 

діагностика та ін..) 

Створення державних структур 

повсякденно керування, управління, 

забезпечення і контролю за рівнем 

безпеки ПНО. 

СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 

ЗАПОБІГАННЯ НС 

ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРУ. 

Резервування фондів відновлення 

стійкості, фондів 

забезпечення життєдіяльності, 

виробничого 

персоналу в умовах НС. Створення 

фондів медичного та соціального 

страхування. 



 

2 

 

Питання до лекції 

 

1. Надати визначення Надзвичайної ситуації (НС). Яка класифікація НС 

використовується в Україні?  

2.  Дати визначення надзвичайної ситуації природного характеру.  

3. Дати визначення надзвичайної ситуації техногенного характеру.  

4. Дати визначення надзвичайної ситуації соціально-політичного 

характеру. Дати визначення надзвичайної ситуації природного характеру. 

5. Дати визначення надзвичайної ситуації військового характеру. 

6. Охарактеризувати чотири рівні поширення надзвичайної ситуації. 

7. Визначити основні причини виникнення надзвичайних ситуацій? 

8. Дати визначення аварії та катастрофи.   

9. Дати визначення Осередку ураження (ОС). Чим характеризується ОС? 

10.  Що є причинами виробничих аварії (ВА)?  

11.  Охарактеризувати основні передумови виникнення виробничих 

аварій і катастроф.  

12.  Вказати, які діючи атомні  електричні станції знаходяться на 

території України? 

13. Які основні радіонукліди утворилися внаслідок аварії на ЧАЕС, їхні 

періоди полураспада? 

14.  Навести схему зони радіоактивного зараження на сліді 

радіоактивної хмари? 

5. Наслідки аварій на радіаційне небезпечних об’єктах. 

6. Якими параметрами характеризують рівень радіації? 

7. Як зменшується з часом рівень радіації при аварії реакторів типу РБМК та 

ВВЕР? 

8. Які зони виділяють на радіоактивному сліді з метою визначення ступеня 

небезпеки?  

9. Ступені променевої хвороби в залежності від отриманої дози радіаційного 

опромінювання при короткочасному впливі (до 4 діб)? Гранично допустимі 

дози, що не призводять до променевої хвороби в залежності від часу дії? 

10. За якою формулою розраховується коефіцієнт послаблення радіаційного 

опромінювання захисної споруди? 

11. Які чотири зони визначені  при радіаційної аварії в залежності від 
ступеню небезпеки для людей? 
12. Причини аварій на хімічно-небезпечних об’єктів (ХНО)? Яким чином 

утворюється зона хімічного зараження (ЗХЗ)? 
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13. Дати визначення зони хімічного зараження (ЗХЗ)? Як прогнозують 

можливі розміри  ЗХЗ (навести формули)? Що таке осередок хімічного 

ураження(ОХУ)? 

14. Які захисні дії населення в зоні хімічного зараження? 

15. Які об’єкти відносяться до вибухо-небезпечних? Які зони виділяють в 

осередку вибуху газоповітряної суміші?  

16. Ураження і руйнування при утворенні ударної хвилі (УХ) при вибуху на 

вибухонебезпечному об’єкті? 

17. Особливості аварії на пожежонебезпечних об’єктах, значення 

вогнестійкості будівель та щільності забудови? 

18. Навести ступені вогнестійкості будівель, стисло охарактеризувати їх. 

Що характеризує поняття «щільність забудови П». навести формулу, по якій 

вираховується щільність забудови. 

19. Навести графік залежності розповсюдження пожеж В від щільності 

забудівлі П. 
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Лекція №3 
з дисципліни «Цивільний захист» 

Тема №2. Надзвичайні ситуації та їх наслідки 
План 

1. Надзвичайні ситуації природного характеру 

1.1 Осередки ураження під час землетрусів 

1.2 Повені та їх наслідки 

1.3 Бурі, урагани, смерчі та їх наслідки 

1.4 Лісові і торф’яні пожежі 

    2. НС, що викликаються озброєними конфліктами  

2.1. Характеристики осередків ураження при використанні  ядерної зброї  

2.2 Класифікації та принципи бойового застосування хімічної зброї. 

2.3 Характеристика  засобів бактеріологічної зброї (біологічна зброя. 

2.4  Звичайна зброя і наслідки її використання. 
 

 

1. Надзвичайні ситуації природного характеру 
 

Природні НС є результатом прояву стихійних сил природи, призводять до 

стихійного лиха. 

Стихійне лихо - явище природи надзвичайного характеру, наслідком 

якого є порушення життєдіяльності людей, знищення матеріальних цінностей і 

загибелі людей. 
 

В залежності від сфери прояву їх можна поділити на чотири групи: 
 

Літосферні (землетруси, зсуви); 

Гідросферні (повені, цунамі); 

Атмосферні (бурі, урагани, смерчі); 

Космічні (астероїди, метеорити, космічні випромінення). 

Антропогенний вплив розповсюджується і на прояв природних небезпек. 

Порушення рівноваги в природі в результаті діяльності людини призводить до 

підсилення небезпечних подій. Так, біля 80% зсувів пов'язані з діяльністю 

людини. В результаті вирубування лісу зростає активність селів, збільшується 
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збиток від повені. Це наочно підтвердила катастрофічна повінь у Закарпатті у 

листопаді 1998 року. 

За наявними оцінками, число небезпечних природних подій на Землі з 

бігом часу не росте або майже не росте, але людські жертви і матеріальні 

збитки збільшуються. Щорічно ймовірність загибелі жителя планети від 

природних небезпек орієнтовано становить 10', тобто на кожні 100 тисяч 

жителів гине 1 людина. 

Таким чином запобігання виникненню НС природного характеру, 

зниження їх наслідків і ефективний захист людей від природних небезпек є 

актуальною проблемою. Передумовою цьому є глибоке вивчення причин і 

механізмів прояву природних небезпек,що  дозволяє передбачити їх, 

прогнозувати наслідки і проваджувати як активні (будівництво інженерних 

споруд і т.ін.), так і пасивні заходи щодо захисту життєдіяльності в районах 

лиха. 
 

1.1 Осередки ураження під час землетрусів 
 

Землетрус - підземні поштовхи і коливання земної поверхні. Вони 

бувають тектонічні, вулканічні, обвальні, при падінні метеоритів та ін. 

найчастіше відбуваються тектонічні землетруси, які пов'язані з горотворними 

процесами і розривами земної кори, в результаті чого утворюється енергія 

величезної сили. 
 

 

 

Щорічно на Землі відбувається більше 100 тис. тектонічних землетрусів, але 

не всі вони небезпечні. До десятка землетрусів на рік мають катастрофічний 

характер з утворенням складних осередків ураження. За декілька секунд 

руйнуються і затоплюються міста, руйнуються і деформуються будинки і 
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споруди, комунально-енергетичні мережі, виникають пожежі, люди 

опиняються під завалами. 

Основний уражаючий фактор землетрусу - сейсмічна хвиля (пружні 

коливання земної кори). 

Осередок землетрусу (відповідний об'єм у товщі Землі, що є джерелом 

землетрусу) називається гіпоцентром (гіпо - глибоко). Прямо над ним на 

поверхні землі знаходиться епіцентр (епі - мілко), навколо якого знаходиться 

область, що зазнає найсильніші поштовхи. Від осередку по твердому тілу землі 

розходяться сейсмічні хвилі: поздовжні, поперечні та поверхневі. 
 

Основні параметри землетрусу, що характеризують силу і характер 

землетрусу є: магнітуда, глибина осередку, сила землетрусу (інтенсивність 

енергії на земній поверхні). 

Магнітуда (М) - це міра оцінки загальної енергії землетрусу. Вимірюється 

за шкалою Ріхтера (в межах від 0 до 9 балів), на якій кожна наступна одиниця 

відповідає (40-50)-кратному збільшенню енергії коливань (верхня межа 

відповідає самому катастрофічному землетрусу). Запропонована 

американським вченим Ч. Ріхтером у 1935р. магнітуда являє собою десятичний 

логарифм максимальної амплітуди зміщення земної кори (Амах) по сейсмографу 

(в мікронах) на відстані 100 км від епіцентру землетрусу: 
 

М  =  l g ( А max  ) 

Сейсмічна енергія (Е) пов'язана з магнітудою співвідношенням: 
 

l g E  =  4 + 1.6M 

 

Звідки: Е=10 ( 4+ 1.6 M) ,(Дж) 
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Глибина осередку землетрусу - положення центра осередку (гіпоцентру) 

відносно поверхні Землі. Може бути, в межах від 0 до 700 км. Чим більше 

глибина, тим на більшу відстань розповсюджуються сейсмічні хвилі. 

Сила землетрусу (інтенсивність енергії) - енергія коливань на поверхні 

землі. Вимірюється за міжнародною шкалою М8К-64 в балах від 1 до 12. 

Землетрус силою: 1 бал - непомітний, 2 - дуже слабкий, 3 - слабкий, 4 -

помірний, 5 - досить сильний, 6 - сильний, 7 - дуже сильний, 8 - руйнівний, 9 -

спустошуючий, 10 - знищуючий, 11 - катастрофічний, 12 - сильно 

катастрофічний. 

Осередки ураження при землетрусах утворюються при силі V балів і 

більше. В залежності від сили землетрусу по ступеню руйнування в осередку 

умовно можна виділити 4 зони: слабких, середніх, сильних і повних руйнувань. 
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Наведені в таблиці 2.1. співвідношення наслідків землетрусів і інших стихійних 

лих з наслідками вибухів в залежності від надмірного тиску ДРф дозволяє, по 

аналогії прогнозувати можливу обстановку і вести роботи по підвищенню 

стійкості будинків і споруд, організації захисту людей і рятувальних робіт, 

підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні 

дані для ударної хвилі. 
 

Заходи щодо захисту від наслідків землетрусів поділяються на попередні і 

дії під час землетрусу. 

Попередні заходи захисту від землетрусів: 

> Сейсмостійке будівництво; 

> Нейтралізація джерел підвищеної небезпеки; 

> Підготовка служб рятування і ліквідації наслідків землетрусу; 

> Наявність в кожному будинку запасів продуктів, води на 3 -5 доби, аптечок; 

> Навчання населення правилам поведінки під час землетрусів. 

Зони 

руйнувань 

Сила 

землетрусу, 

бали. 

Бурі, урагани, смерчі 
Надмірн

ий тиск при 

вибухах ДРф, 

кПа 

Збитки (% виходу з 

ладу обладнання) 

  сила вітру 
Швидкість вітру, 

м/с. 

  

 

Слабких 

 

 

У-УІ 
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18-22 

 

10-20 

 

10-30 

 

Середніх 

 

 

УІІ-УПІ 
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22-30 

 

20-30 

 

30-50 

 

Сильних 

 

 

УІИ-Х 

 

12-13 

 

30-50 

 

30-50 

 

50-90 

 

Повних 

 

 

Х-ХП 

 

13-17 

 

>50 

 

>50 

 

90-100 

 

Таблиця 2.1. Характеристика зон руйнувань в осередку ураження під час аварій і 

стихійних лих 
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З початком землетрусу люди, які знаходяться в будинках до 2-го поверху, 

повинні терміново покинути приміщення і вийти на відкрите місце (за 25-30 с). 

В разі неможливості покинути будинок стати в прорізі дверей або капітальних 

внутрішніх стін. Вимкнути світло, газ, воду. Після припинення підземних 

поштовхів покинути приміщення (ліфтом користуватись заборонено). 

Знаходячись на вулиці, відійти подалі від будинків і споруд, стовпів і ліній 

електропередач. Знаходячись в автомобілі, негайно зупинитись у небезпечному 

місті та перечекати поштовхи. 
 

1.2 Повені та їх наслідки 
 

Повінь - тимчасове затоплення суші водою в результаті розливу річок 

вище звичайного горизонту внаслідок танення снігів, зливних дощів, льодових 

заторів або обвалу, руйнування дамб і гребель та інше. В приморських районах 

затоплення може бути під впливом гравітаційних хвиль підводного землетрусу 

- цунамі (в перекладі з японського – «велика хвиля в гавані»). 

За кількістю людських жертв і матеріальних збитків, що припадають на 

одиницю площі, повені займають друге місце після землетрусів. Вражаючим 

фактором повені є руйнуюча дія мас води. 
 

Основними параметрами повені є: глибина затоплення, ширина території, 

що затоплюється, максимальна швидкість потоку води, тривалість затоплення. 

Параметри повені визначаються за формулами: 
 

а) Глибина затоплення (hЗ), м 
 

h3 = h-hм (M), 

де  h - висота підйому води,м;  

  hM - висота місця об'єкту, м. 
 

б) ширина території, що затоплюється (Ш),м 
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     , 

 

де а - кут нахилу берегової смуги, град. 
 

в) максимальна швидкість потоку  води 

(Vmax), М/с: 

   . 

де  h - висота підйому води, м; 

 h0 - глибина річки в звичайних умовах, м; 

 V0- швидкість течії води в річці в звичайних умовах, м/с 

При великій швидкості прибуття води руйнуюча дія потоку визначається 

величиною швидкісного натиску ΔРШН- динамічними навантаженнями потоку 

води, кПа 
 

 

     , Па 

 

де  ρв - густина води, г/см ;  

   V - швидкість потоку води, м/с. 
 

Уражаюча дія хвилі затоплення визначається її швидкістю (швидкістю 

потоку) Vз і висотою хвилі h3. 

Наприклад, цегляні житлові будинки одержують слабкі руйнування при 

Vз=1,5 м/с і h3=2,5 м; середні (2,5 м/с, 4 м) і сильні (3 м/с, 6 м). 

При руйнуванні греблі гідротехнічної споруди в перший момент ураження 

викликають динамічні навантаження, які створюються хвилею прориву, що 

залежать від висоти хвилі, швидкості руху хвилі і інших чинників. 
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Ступені руйнування будинків і споруд в залежності від глибини 

затоплення (висоти хвилі) h3м і максимальної швидкості потоку води Vмах м/с 

наведені в таблиці 2.3. 

№ Тип будинків Ступені руйнування 

  Слабкі Середні Сильні 

  h3, м Vmax, м/с h3, м Vmax, м/с h3, м Vmax, м/с 

1 Дерев'яні будинки (1-2 

поверхи) 

1 1 2,5 1,5 3,5 2 

2 Цегляні малоповерхові 

 

2 1 3 2 4 2,5 

3 Цегляні середньо 

поверхові 

2,5 1,5 4 2,5 6 3 

4 Промислові з легким 

металевим каркасом 

2 1,5 3,5 2 5 2,5 

5 Промислові 3 важким 

металевим або 

залізобетонним каркасом 

3 1,5 6  8 4 

6 Бетонні і залізобетонні 

будинки антисейсмічної 

конструкції 

4 1,5 9  3 12 4 

 

Таблиця 2.3. Наслідки дії води при руйнуванні греблі 

Найменування 

повеней 

Причини виникнення Висота підйому води Тривалість 

Повідь Весняне танення снігу 2-3 м на малих, 15-20 м на 

великих ріках 

До 15-20 діб на малих, 2-3 міс. 

на великих. 

Паводкові Дощі, зимові відлиги Декілька метрів До 15-20 діб на малих, гірські 

річки - декілька діб. 

Зливневі Інтенсивні короткочасні 

зливи 

До 20-30 Декілька діб 

Запорні Запори - осінньо-зимові 

скупчення шури 

3-4, рідко 8 м До 4-5 діб 

Селеві Змиття з гірських схилів 

пухкого грунту 

Від 2-4 до 80-100 м До декількох годин 

Нагонні Нагонні води в гирло річок 

при приливах, сильних 

вітрах 

Від 2-3 м до 10-12 м До 18-20 діб 

Завальні Перекриття річок 

обвалом, зсувами 

Від декількох десятків до 

сотень метрів 

Декілька годин до прориву 

завалу 

Аварії на ГЕС Зруйнування греблі Десятки метрів Декілька днів 

 

Таблиця 2.2. Класифікація повеней за причинами виникнення 



 

12 

 

При руйнуванні греблі час затоплення об'єкту tв і висоту хвилі прориву hв 

на різній відстані від греблі можна визначити за співвідношеннями, які наведені 

в таблиці 2.4. 
 

Таблиця 2.4. Залежності параметрів хвилі прориву від ємності водосховища, 

   ширини прориву і відстані до греблі  
Параметри Відстань до греблі, км 

 0 25 50 100 150 200 250 

Висота хвилі прориву hв, 

м 

0,25Н 0,2Н 0,15Н 0,075Н 0,05Н 0,03Н 0,02Н 

Тривалість хвилі прориву 

tв ,год 

т  1,7Т 2,6Т 4Т 5Т 6Т 7Т 

Примітка до таблиці 2.4. Н - глибина води перед греблею, м; Т - час 

вивільнення водосховища, год, який визначається за формулою: 
 

       год. 

де    W – обсяг водосховища, м
3
;  

 В – ширина прориву, м; 

 N – максимальний витік води на 1 м ширини прориву м
2
/с·м. Залежить від 

глибини води перед греблею Н і орієнтовно можна прийняти: 
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Глибина води 

Н, м 

5 10 25 50 

Видаток води N,  
м

2
/с·м 

10 30 125 350 

 

Швидкість руху хвилі прориву в середньому від 3 до 25 км/год., для гірських 

районів – до 100 км/год. 

В залежності від часу, за який відбувається затоплення території t3, і 

ступеня загрози життю людей і знищення матеріальних цінностей розрізняють 

наступні зони затоплення: 

1. Зона катастрофічного затоплення (Ч3 < 1 год); 

2. Зона надзвичайно небезпечного затоплення (1год<t3< 4 год); 

3. Зона сильного затоплення (Ч3>4 год). 

Всередині зони затоплення утворюються осередки ураження (в місцях 

знаходження населених пунктів, об'єктів, сільськогосподарських угідь). 

Самим ефективним засобом захисту від повені є евакуація людей і 

матеріальних цінностей з можливої зони затоплення. Перед евакуацією 

необхідно відключити в будинках електроенергію і газ, взяти запас продуктів, 

медикаментів, документи і відбути за зазначеним маршрутом. При раптовій 

повені терміново покинути будинок і зайняти найближчий пагорб або верхні 

поверхи будинків, залізти на горище або дах, вивісити біле або кольорове 

полотнище і чекати рятівників. 
 

1.3 Бурі, урагани, смерчі та їх наслідки 
 

Урагани, бурі і смерчі - надзвичайно швидкі рухи повітря або вітри. 

Виникають звичайно при проходженні глибоких циклонів і на периферії 

великих антициклонів. Швидкість вітру досягає від 60 до 240 км/год і навіть 

надзвукової (швидкість звуку в повітрі 331,8 км/с=1194 км/год). Сила вітру за 

шкалою Бофорта більше 8-9 балів. 
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Циклони - це гігантськи атмосферні вихрі зі спадаючим до центру тиском 

повітря і циркуляцією його навколо центру проти годинникової стрілки в 

північній півкулі і в напрямку годинникової стрілки - в південній. Ширина 

циклонів від декількох сотень до декількох тисяч кілометрів. 

Антициклон - це область підвищеного тиску з максимумом у центрі. 

Погода малохмарна, напрям вітрів у антициклоні спрямований проти напрямку 

вітрів у циклоні. 

Циклони бувають тропічні і поза тропічні. Тропічні циклони Атлантичного 

океану називають ураганами, західної частини Тихого океану - тайфунами. 

Уражаючий фактор бурі, урагану, смерчу - руйнівна сила повітряних мас. 

Основний параметр - швидкісний напір (динамічні навантаження потоку 

повітря) ΔРСК:  

    , кПа 

де: рп – густина повітря, г/см
3
;  

  V – швидкість вітру, м/с. 

Ураган (тайфун) - вітер силою 12 балів і більше. Його швидкість 

перевищує 32 м/с. Ураган спустошує все на своєму шляху: ламає дерева, руйнує 

будівлі. Тайфуни супроводжуються зливами, на морі утворюють величезні 

хвилі висотою більше 10 м, що викликає руйнування і затоплення прибережних 

районів. Середня тривалість урагану близько 9 днів, максимальна - 4 тижні. 

За згубним впливом на інженерні споруди урагани ніяк не поступаються 

землетрусам. Урагани можуть служити природним аналогом декількох 

термоядерних вибухів. В радіусі до 160 км від його центру може утворитися 

осередок ураження з зонами сильних і повних руйнувань. 
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Буря (шторм) - вітер силою 8-11 балів, швидкість вітру досягає 20 - 30 м/с 

і викликає великі руйнування: вириває з корінням дерева, валяє машини, крани, 

руйнує будівлі, обриває лінії зв'язку і електропередач, викликає сильні 

хвилювання на воді. Поряд з руйнуванням викликає ерозію, вивітрювання 

грунту, загибель посівів (пильні, піщані бурі). В осередку ураження 

утворюються зони середніх і слабких руйнувань. 
 

Смерчі - вихровий рух повітря, що виникає у грозовій хмарі і потім 

розповсюджується у вигляді гігантського чорного рукава або хобота, 

розрідженого всередині. Діаметр рукава біля 30 м, висота 800 - 1500 м. За час 

свого існування може пройти шлях довжиною 40-60 км. В Європі їх називають 

«тромби», а в Америці – «торнадо». Смерчі володіють великою швидкістю 

вітру, що перевищує інколи швидкість звука, всередині розрідження настільки 

велике, що споруди, опинившись всередині смерчу, руйнуються від вибуху. 

Відбувається теж саме, що і від ударної хвилі в фазі розрідження. На шляху 

руху смерч вириває з корінням дерева, валяє автомобілі і поїзди, піднімає в 

повітря будівлі або повністю їх руйнує. Смерч втягує в себе воду невеликих 

озер, переносить на великі відстані і виливає разом з дощем. 

Осередки ураження при бурях, ураганах, смерчах характеризуються 

шириною, глибиною, площею і зонами руйнування: повних, сильних середніх і 

слабких. 

Бурі, урагани, смерчі прогнозуються, за ними можна стежити і населення 

може бути завчасно оповіщене про наближення стихії, що дозволяє провести 

заходи щодо захисту. Дії людей під час бурі, урагану: 

- закрити щільно вікна, двері, горищні люки; 

- з балконів, лоджій прибрати предмети, що можуть бути скинуті вітром; 

- загасити вогонь в печах; 

- укритися в сховищі, заглибленому приміщенні (підвал, погреб) або 

природному укритті (яр, канава, яма), або щільно притулитися до землі. 
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1.4  Лісові і торф’яні пожежі 
 

Пожежа - це горіння, що розповсюджується стихійно. Вражаючими 

факторами пожежі є теплове випромінювання і токсична дія продуктів горіння. 

Основні параметри факторів - температура (°С), концентрація токсичних 

речовин (мг/л). Висока температура викликає займання всього, що знаходиться 

в районі пожежі; задимленість дратує людей і тварин і викликає отруєння 

окисом вуглецю (СО). 
 

Лісні (торф’яні) пожежі - небезпечне стихійне лихо. Вони знищують цінні 

матеріали (ліс, торф та інш.), становлять велику загрозу для людей, населених 

пунктів, промислових об'єктів, розташованих в лісі. 
 

Світова статистика свідчить, що причинами лісових пожеж у 90-95% 

випадків є недбале поводження людей з вогнем. 

Територія, на який виникла або розвивається пожежа, називається зоною 

пожежі, а місце її виникнення - осередком пожежі. Лісові пожежі бувають 

трьох видів: 

- низова, коли горить сухий трав'яний покрив, лісова підстилка, сушняк; 

висота вогню 0,5-1,5 м; 

- верхова, коли горить весь ліс зі споду до верху або тільки крони дерев 

(розвивається з низового); 

- торф’яна (підземна), коли горить торф на глибині. За швидкістю 

розповсюдження вогню лісові і торф’яні пожежі поділяються на три 

категорії: сильні, середньої сили і слабкі (табл. 2.5.) 

Таблиця 2.5. Характеристики лісових і торф'яних пожеж  

Види пожеж Швидкість розповсюдження, м/хв 

Слабка Середня Сильна  

Торфяна Д о  0 , 2 5  До 0,5 Більше 0,5 

Низова До 1  1  –  3  3 і більше 

Верхова До 3 3 – 100 100 і більше 
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Лісові пожежі за характером розповсюдження і охопленням площі 

поділяються на зони окремих, масових і суцільних пожеж. 

Зона окремих пожеж характеризується виникненням незначної кількості 

окремих пожеж розосереджених на площі. 

Зона масових пожеж - сукупність водночас виниклих окремих пожеж. 

 Зона суцільних пожеж характеризується швидким розвитком і 

розповсюдженням, високими температурою, задимленістю і загазованістю, 

небезпечними для життя. Проїзд через зону практично неможливий. 

Захист людей і матеріальних цінностей в зоні лісових (торф’яних) пожеж 

досягається завчасною їх евакуацією, вивезенням в безпечні місця і активною 

боротьбою з пожежею: гасіння, локалізація. 

Боротьба з масовими лісовими пожежами дуже складна і може відбуватися 

тривалий час. Основними способами гасіння лісових пожеж є: 

- гасіння краю низової пожежі водою або хімічними розчинами,які гасять 

пожежу; закидання краю пожежі землею, захльостування вогню 

віниками з гілок і т.ін.; 

- створення захисних мінералізованих смуг або канав на 

шляху розповсюдження пожежі; 

- спрямування зустрічного вогню верховій пожежі (підпалення лісу 

назустріч основній пожежі від створеної у відповідному місці опорної 

мінералізованої смуги). 

Виходити з зони лісової пожежі треба в протилежному вітру напрямку, 

використовуючи відкриті ділянки - галявини, просіки, дороги, річки. Місце для 

відпочинку вибирати не ближче 400 м від локалізованої пожежі. 
 

 

2. НС, що викликаються озброєними конфліктами  
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У сучасних озброєних конфліктах, на ряду із застосуванням звичної зброї 

можливо вживання і зброї масового ураження ( ЗМУ) – ядерна зброя (ЯЗ), 

хімічна зброя  (ХЗ), біологічна зброя (БЗ). Серед них особливе місце займає ЯЗ. 
 

 

2.1 Характеристики осередків ураження при застосуванні ядерної зброї 
 

Під ЯЗ розуміють, боєприпаси, вражаюча дії яких заснована на 

використовуванні внутріядерної енергії, що виділяється в результаті вибухової 

ядерної реакції. 
 

Вражаюча дії ядерних боєприпасів залежить від: 

- потужності боєприпасів; 

- типу боєприпасів; 

- виду вибуху. 

Потужність ядерних боєприпасів вимірюється тротиловим еквівалентом 

(q) в тоннах, кілотоннах і мегатоннах. Умовно їх підрозділяють на: над малі (до 

1 кт); малі (1-10 кт); середні (10-100 кт); крупні (100 кт-1 мт); надкрупні (> 1 

мт). 

Тип боєприпасів залежить від виду протікаючої ядерної реакції. 

Боєприпаси в яких використовується реакція ділення важких ядер ізотопів 

урану (плутонію) відносяться до категорії ядерних, а при використовуванні 

реакції синтезу легких ядер ізотопів водню (дейтерію, тритію ) - до категорії 

термоядерних. 

Різновидом термоядерних боєприпасів є нейтронні боєприпаси. Залежно від 

вирішуваних тактичних задач, можуть застосуються наступні види вибухів: 

- висотні (підрив боєприпасу здійснюється на висоті > 10 км); 

- повітряні (підрив боєприпасу здійснюється на висотах до 10 км); 

- наземні (надводні); 
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- підземні (підводні). 
 

Вражаючими чинниками ядерного вибуху є: 

- ударна хвиля (УХ), на яку розходиться 50% енергії; 

- світлове випромінювання (СВ), на яку розходиться 35% енергії; 

- радіоактивне зараження (РЗ), на яку розходиться 10% енергії; 

- проникаюча радіація (ПР), на яку розходиться 4% енергії; 

- електромагнітний імпульс (EMI), на яку розходиться 1% енергії. 

Ударна хвиля по своїй фізичній суті і характеру дії відрізняється від УХ інших 

видах вибуху тільки масштабністю наслідків. Радіуси осередків ураження при 

ядерних вибухах можуть складати більше 10 кілометрів. Використовуючи закон 

подібності, 

     , проведено ряд розрахунків ΔРФ залежно від 

віддаленості ЦВ (R), потужності боєприпасів (q) і виду вибуху. 

Світлове випромінювання - це потік електромагнітної енергії, що 

включає ультрафіолетову, інфрачервону і видиму ділянку частотного спектру. 

Джерелом СВ є світлова область (вогненна куля) ядерного вибуху. 

Температура його може досягати 100 тисяч градусів за Цельсієм, діаметр - до 

5000м. 

Параметром, що характеризує вражаючу дію СІ, є світловий імпульс (це 

кількість енергії, що приходить на одиницю площі перпендикулярно 

розташованої до напряму розповсюдження енергії за весь час свічення 

«вогненної кулі»): 
 

    сек.  

Воно складає 10... 15 секунд. 

   

Система одиниці випромінювання Ісв(Дж/м
2
 ). Несистемна – кал/см

2
 . 
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1 кал/см
2
 ~ 42 кДж/м

2 

 

Величина Ісв в даній точці простору прямо пропорційна q і обернено 

пропорційна R
2
 від ЦВ- Вона також залежить від виду вибуху, прозорості 

атмосфери і ін. чинників. 
 

Значення Ісв =f (R, q, вид вибуху) приведені в таблицях. 
 

СІ при дії на людину викликає опіки відкритих ділянок тіла і поразки 

очей (тимчасова або повна втрата зору). 
 

Розрізняють 4 ступені опіків: 
 

Ступінь опіку І II III IV 

Ісв, кДж/м
2 

100...20

0 

200...40

0 

400...60

0 

>600 

 

 

При дії на будівлі і споруди, СВ викликає пожежі (окремі, суцільні, в 

завалах). 

Радіоактивне зараження. Фізична суть РЗ було розглянуто в другому питанні 

лекції. Тут ми зупинимося тільки на особливостях РЗ при ядерному вибуху. 

1. Маштаби і ступінь РЗ місцевості залежать від q, швидкості вітру і виду 

вибуху. Воно характерне для наземного вибуху, для повітряного - воно не 

значне. 
 

Значення Р= f(R, q, VB) приведені в таблиці. 

2. Вісь радіоактивного сліду на місцевості орієнтується не по вектору 

приземного вітру, а по вектору середнього вітру по висоті. 

3. Рівні радіації на радіоактивному слід і несумірні з рівнями радіації при 

аваріях на радіаційно небезпечних об'єктах. (Зона А - 8...80 Р/год; Зона б -

80...240 Р/год; Зона В - 240...800 Р/год; Зона Г - > 800 Р/год). 
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4. Оскільки при ядерному вибуху у складі радіонуклідів, що утворюються, 

переважають радіонукліди, що мало живуть, то спад рівня радіації на 

місцевості описується залежністю Pt = Р1·t
-1,2

, тобто при кожному 

семикратному збільшенні часу рівні радіації зменшуються в 10 разів 

(протягом двох діб - в 100 разів). 

Значення рівнів радіації Р= f(R, q, Vcp) і розміри радіоактивного сліду L і 

b = (q, Vcp) зведені в таблиці. 

Проникаюча радіація - це потік гамма-квантів і нейтронів із зони 

ядерного вибуху. Час дії ПР складає 10... 15 секунд, залежно від потужності 

боєприпасів. Параметром, що характеризує вражаючу дію ПР, є доза 

випромінювання (Д). її величина різко падає у міру віддалення від епіцентру 

вибуху і на віддаленні 4.. .5 км близька до нуля. Значення Д = f(R, q) зведені в 

таблицю. 
 

Електромагнітний імпульс - це електромагнітне поле в широкому 

діапазоні частот, що утворюється в результаті взаємодії гаммо-квантів і 

нейтронів з атомами атмосфери. Час дії EMI - частки секунди. Амплітуда 

електричної складової EMI залежно від потужності боєприпасів в районі 

вибуху може досягати десятків тисяч вольт на метр. Земної поверхні досягає 

незначна частина цієї, енергії, проте її достатньо для виведення електронного 

устаткування зі строю. На людей безпосередньо EMI не впливає. 

 

2.2   Класифікації та принципи бойового застосування хімічної зброї. 

 

Хімічна зброя – це зброя масового ураження, дія якої ґрунтується на 

токсичних властивостях хімічної речовини. Основу хімічної зброї становлять 

бойові отруйні речовини (БОР) та засоби їх доставки до цілей (снаряди, 

ракети, прилади, бомби та ін.) 

Заборонено: Женевським протоколом 1925 р. Підписали протокол > 100 

країн. Женевська конвенція 1993 р. Вступила в силу в 1997 р. Штаб - квартира в 

Гоазі. 
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Класифікація отруйних речовин 

 

Смертельного типу дратівливі тимчасово 

виводять 

з ладу 

Нервово 

паралітичного 

шкірно 

наривного 

загальноотруй

ної 
задухи психохімічної 

Бі - Зет Фосген 

Адамсит 

Сі – Ес 

Хеора 

Цетофенон 
Синильна 

кислота 

хлорціан 

Іприт та 

його різнови

ди 

Зарін 

Заман 

Ві - ікс 

табун 

 Токсичність – здатність ОР надавати токсичну дію на людину. 

Токсодоза – кількісна характеристика токсичності ][
3м

минг 
. 

Зона хімічного зараження – територія зазнала безпосереднього впливу ХВ і 

територія над якою поширилися отруйні пари повітря в ПК (уражаюча 

концентрація). 

 

  Г 

  S  Ш 

 

Характер: 

L – ширина зони; 

Г – глибина; 

S – площа 

Осередок хімічного ураження - територія, в межах якої сталися масові 

ураження людей, с/г тварин і рослин на території ОХП  с/к (смертельна 

концентрація ОР). 

Способи захисту населення: 

- При знаходженні в приміщеннях – герметизація приміщень; 
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- Використання чистих продуктів, води; 

- Постійний моніторинг хімічної обстановки; 

- Використання засобів колективного захисту; 

- Використання засобів індивідуального захисту. 

 

2.3  Характеристика  засобів бактеріологічної зброї (біологічна зброя). 

 

Біологічна зброя – відноситься до категорії ЗМЗ. Дія її заснована на 

використанні хвороботворні властивості мікроорганізмів - бактерій, вірусів, 

інфекцій, грибків та їх токсинів. 

 Біологічна зброя (БЗ) застосовується у вигляді біологічних рецептур – 

сумішей біологічного агента і спеціальних препаратів, що забезпечують 

сприятливі умови їх виживання в процесі застосування. 

Висока ефективність біологічної зброї обумовлена: 

- малою дозою, необхідною для інфікування; 

- можливістю прихованого застосування на великих територіях; 

- труднощами індикації; 

- вибірковістю дії; 

- сильним психологічним впливом; 

- великим об'ємом сил і засобів щодо реалізації захисних заходів; 

- складністю ліквідації наслідків. 

Можливі способи застосування БЗ: 

- аерозольний спосіб – зараження приземного шару повітря аерозолями 

біологічної рецептури; 

- трансмісивний спосіб – розсіювання заражених кровосисних: кліщів, 

комарів, бліх та ін.; 

- диверсійний спосіб;  
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- приховане зараження біологічними засобами замкнутих просторів 

життєдіяльності населення. 

Найбільш типові і небезпечні біологічні агенти: 

- збудник чуми 

- натуральної віспи 

- сибірської виразки                                                               людина 

- холери 

- туляремії (легені, кишечник, лімфатичні вузли) 

 

- ящур 

- чума великої рогатої худоби        худоба 

- чума овець, свиней 

 

- фітофтороз картоплі;          рослини 

- Іржа зернових культур. 

 

Зона бактеріального зараження - це територія місцевості і повітряного 

простору, заражена біологічними збудниками захворювань. 

Осередок біологічного ураження називається територія на якій у 

результаті впливу БО відбулися масові ураження людей (пандемія), с / г тварин 

і рослин. 

Пандемія - епідемія, що охоплює значну частину населення країни, групи 

країн або континенту. 

Карантин – вводиться при застосуванні найбільш небезпечних збудників 

чуми, холери та інших Передбачає повну ізоляцію вогнища біологічного 

ураження. Забороняється: вихід людей, тварин і вивіз будь-якого майна. 

Виходити на вулицю, проводити масові заходи. 
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Обсервація – якщо збудники не відносяться до групи особливо 

небезпечних обмежувальні заходи менш жорсткі. 

Профілактика – санітарна обробка, дезінфекція, дезінсекція, дератизація 

(знищення комах і гризунів). 

Біологічну зброю заборонено: 

1) Женевським протоколом 1925 р. 

2) Конвенцією ООН 1972 р. Вступила в силу 1975 р. 

 

 
 

2.4 Звичайна зброя і наслідки її застосування 

Більшість країн світу підписала Конвенцію про заборону вживання 

хімічної і біологічної зброї, а також нерозповсюдження ЯЗ. Проте в багатих 

країнах удосконалюють звичайну зброю з метою наближення її вражаючих 

чинників до зброї масового ураження. 

Наприклад: боєприпаси об'ємного вибуху («вакуумні бомби») - володіють 

величезною руйнівною силою. Це контейнери у вигляді авіаційних бомб, 

заповнені вуглеводневими з'єднаннями (окисел етилену, пропадієн, діборан і 

ін.) під тиском у вигляді рідких рецептур. При вибуху над земною поверхнею ці 

рецептури розбризкуються, утворюючи аерозольну хмару діаметром до 120 м. 

За допомогою детонатора хмара підривається, утворюючи ударну хвилю з 

надмірним тиском близько 2 000 кПа. Температура в центрі вибуху досягає до 

2500.. .3000°С. 

В зоні вибуху утворюється вакуум. Використовуються для руйнування 

найміцніших споруд. 

Запалювальні боєприпаси - це авіаційні бомби і баки запалювальної 

суміші. Це можуть бути: 
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1 .  Напалм - це речовина на основі нафтопродуктів із спеціальними добавками, 

які надають йому желеподібний стан. 

Для самозаймання до напалму додають натрій, магній або фосфор. Горить 

в атмосфері кисню повітря. Температура горіння досягає 1000... 1200°С. 

Тривалість горіння 5... 10 хв. 

2. Пірогель - це напалм з добавкою порошкоподібних металів (магній, 

алюмій і ін.). Температура горіння 1600°С. Тривалість горіння 1.. .2 хв. 

3. Терміт - це суміш окислу заліза і порошкового алюмінію. Говорит без 

доступу повітря, в його складі є окиснювачем. Температура горіння 3000°С. 

Може пропалювати металеві конструкції. 
 

Касетні боєприпаси - це авіаційні касети (контейнери), заповнені 

невеликими кулястими бомбами (від десятків до сотень одиниць). При 

руйнуванні контейнера над поверхнею землі бомби розсіваються, скачуючись в 

окопи, траншеї і там вибухають. Для підвищення вражаючої дії бомби 

наповнюють кульками масою 0,7... 1 грам. 
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2.1.5 Структурно-функціональна модель мінімізації 

матеріальних та людських втрат в умовах НС природного 

характеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до лекції 

1. Чотири групи прояву природних НС, визначення стихійного 

лиха. 

2. Осередки ураження при землетрусі? Охарактеризуйте гіпоцентр 

та епіцентр землетрусу? 

3. Охарактеризувати основні параметри землетрусу, що 

характеризують силу і характер землетрусу: магнітуду, глибину 

осередку, силу землетрусу (інтенсивність енергії на земній 

поверхні). 

Додаток  

Створення банку даних по 

видах стихійних лих 

Міжнародне співробітництво у сфері 

захисту населення в умовах НС 

 

Оповіщення 

населення про 

небезпеки. 

Строгий контроль за 

проведенням захисних 

заходів 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА 

МОДЕЛЬ МІНІМІЗАЦІЇ 

МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ЛЮДСЬКИХ 

ВТРАТ В УМОВАХ НС ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРУ 

 

Проведення 

роз’яснювальних та 

попереджувальних 

заходів з населенням,  

яке проживає в зонах 

можливих НС 

Резервування 

матеріальних, 

фінансових та 

медичних фондів, 

необхідних для 

ліквідації 

наслідків НС 

 

Прогнозування 

можливих НС. 

Строге виконання вимог  

по розміщенню та 

спорудженню об’єктів в 

зонах можливих НС 
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4. Охарактеризувати поняття магнітуди (М), в яких одиницях вона 

вимірюється, по який формулі вона розраховується? 

5. Сила землетрусу та її характеристики згідно бальної системи 

МSК-64? 

6. Попередні заходи щодо захисту від наслідків землетрусів?  

7. Дії захисту під час землетрусу? 

8. Дати визначення повені. 

9. Охарактеризувати основні параметри повені, навести формули, 

які визначають чисельні значення основних параметрів повені? 

10.  Навести класифікацію повеней за причинами виникнення. 

11.  Назвати поділ зон затоплення в залежності від часу, за який 

відбувається затоплення території t3, і ступеня загрози життю 

людей і знищення матеріальних цінностей.  

12.   Охарактеризувати такі атмосферні явища, як циклони, різницю 

між ураганами та тайфунами, антициклони, бурі (шторм), 

смерчі, торнадо..  

13. Бурі, урагани, смерчі, циклони, антициклони. Дії людей під час 

бурі, урагану. 

14.  Привести види лісових пожеж. 

15.  Охарактеризувати поділ лісових пожеж за характером 

розповсюдження і охопленням площі пожежи. 

16. Вказати основні способи гасіння лісових пожеж . 

17.  Вказати види зброї масового ураження. 

     18 . Від чого залежить вражаюча сила ядерних боєприпасів? 

     19. Поділ потужності ядерних боєприпасів залежно від тротилового 

еквівалента? 

19.  Вражаючі чинники ядерного вибуху? 

20. Світлове випромінювання при ядерному вибуху? Час 

випромінювання, вплив на людей та будівлі і споруди? 

21. Вказати особливості радіоактивного зараження при ядерному 

вибуху? 

22. Проникаюча радіація та електромагнітний імпульс, які 

утворюються при ядерному вибуху? Іх вплив на людей, на 

радіоелектронне обладнання? 

23. Наведіть класифікацію отруйних речовин? 

24. Способи захисту населення від бойових отруйних речовин? 

25. Вказати можливі способи застосування біологічної зброї? 

26. Охарактеризувати найбільш типові і небезпечні для людини 

біологічні агенти, які можуть бути використані як біологічна зброя? 
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27. Охарактеризувати найбільш типові і небезпечні для худоби та 

для рослин біологічні агенти, які можуть бути використані як 

біологічна зброя? 

28. Розкрити наступні поняття: зона бактеріологічного зараження; 

осередок біологічного ураження; пандемія; карантин; обсервація? 

29. Охарактеризувати принцип дії і наслідки застосування 

об’ємного вибуху (вакуумна бомба)? 

30. Які запалювальні суміші використовують в авіаційних бомбах, 

які застосовують для виникнення пожежі і ураження людей опіками 

при бомбуванні? 

31. Охарактеризувати принцип дії касетних боєприпасів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 4 



 

 30 

     з дисципліни «Цивільний захист» 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

План 

1. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій  

2. Укриття в захисних спорудах 

3. Організація евакуаційних заходів 

4. Медичний захист 

5. Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих 

аварій (катастроф)  та інших небезпечних  

 

1. ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ У РАЗІ 

ЗАГРОЗИ ТА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та 

виникненні надзвичайних ситуацій є одним з найважливіших завдань 

держави. 

Забезпечення безпеки та захисту населення, об'єктів економіки і 

національного надбання держави від негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій розглядається як невід'ємна частина державної політики 

національної безпеки і державного будівництва, як одна з найважливіших 

функцій центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, 

виконавчих органів рад. 

Загрози життєво важливим інтересам громадян, держави, суспільства 

поділяються на зовнішні та внутрішні і виникають як під час 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, так і 

воєнних конфліктів. 

Зовнішні загрози безпосередньо пов'язані з безпекою життєдіяльності 

населення і держави у разі розв'язання сучасної війни або локальних 

збройних конфліктів, виникнення глобальних техногенно-екологічних 

катастроф за межами України (на землі, в навколоземному просторі), які 

можуть спричинити негативний вплив на населення та територію 

держави. 

Внутрішні загрози пов'язані з надзвичайними ситуаціями 

техногенного і природного характеру або можуть бути спровоковані 

терористичними діями. 

Організаційні та правові основи захисту громадян, об'єктів 

виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних 
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ситуацій техногенного та природного характеру викладені у Законі 

України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру». 

Там же визначені основні принципи захисту населення: 

—  пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров'я людей і довкілля; 

— вільного доступу до інформації щодо захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру; 

—  особливої відповідальності і піклування громадян про власну 

безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у 

надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру; 

— відповідальності у межах своїх повноважень посадових осіб за 

дотримання вимог Закону України «Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; 

— обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та мінімізацію їх негативних психо-соціальних 

наслідків;' 

—  урахування економічних, природних та інших особливостей 

територій і ступеня небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру; 

—  максимально можливого, ефективного і комплексного 

використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 

реагування на них. 

Головною метою захисту населення і територій під час 

надзвичайних ситуацій є забезпечення реалізації державної політики у 

сфері запобігання і ліквідації їх наслідків, зменшення руйнівних наслідків 

терористичних актів та воєнних дій. 

Основними завданнями у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є: 

— здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; 

—  забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і 

взаємодії органів управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для 
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запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру і реагування на них. 

З метою захисту населення, зменшення втрат та шкоди економіці в 

разі виникнення надзвичайних ситуацій проводиться спеціальний 

комплекс заходів, до якого відносяться: 

Інформування та оповіщення, яке досягається завчасним створенням 

і підтримкою в постійній готовності загальнодержавної, територіальних 

та об'єктових систем оповіщення населення; 

Спостереження за довкіллям, забрудненням харчових продуктів, 

продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними 

речовинами, мікроорганізмами та іншими біологічними агентами, 

забезпечується створенням і підтримкою в постійній готовності 

загальнодержавної'! територіальних систем спостереження і контролю з 

включенням до них існуючих сил та засобів контролю. 

Укриття в захисних спорудах, якому підлягає, у разі необхідності, 

усе населення відповідно до приналежності (працююча зміна, населення, 

яке проживає в небезпечних зонах тощо), досягається створенням фонду 

захисних споруд. 

Евакуаційні заходи, які проводяться в містах та інших населених 

пунктах, що мають об'єкти підвищеної небезпеки, а також у воєнний час є 

основним способом захисту населення і досягаються їх завчасним 

плануванням. 

Інженерний захист проводиться з метою виконання вимог ІТЗ під час 

проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання, 

наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку 

населення та довкілля. 

Медичний захист проводиться для запобігання або зменшення 

ступеня ураження людей, своєчасного надання допомоги постраждалим 

та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в районах 

надзвичайних ситуацій. 

Біологічний захист включає своєчасне виявлення чинників 

біологічного зараження залежно від характеру і ступеня зараження, 

проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-

обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів. 
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Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення і 

оцінки радіаційної та хімічної обстановки, організацію і здійснення 

дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів 

радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального та 

колективного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки. 

Державна експертиза у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій здійснюється стосовно технологічної безпеки 

об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити 

надзвичайні ситуації і вплинути на стан захисту населення і територій. 

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється з 

метою запобігання надзвичайних ситуацій, а також забезпечення 

готовності до локалізації надзвичайних ситуації та їх наслідків. 

2. УКРИТТЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ 

Одним з основних способів захисту на випадок надзвичайних 

ситуацій є укриття населення в захисних спорудах. 

Захисні споруди (ЗС) призначені для захисту людей від наслідків 

аварій (катастроф), стихійних лих, а також від уражаючих факторів зброї 

масового знищення та звичайних засобів нападу, дії вторинних 

уражаючих факторів. 

Захисні споруди поділяються за: 

місткістю: 

— малої місткості (150—600 осіб); 

— середньої місткості (600—2000 осіб); 

— великої місткості (більше 2000 осіб).  

За призначенням: 

— для захисту населення; 

— для розміщення органів управління і медичних установ;  

місцем розташуванням: 

— вбудовані; 

— окремо розташовані; 

— метрополітени; 
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— у гірських виробках.  

термінами будівництва: 

— збудовані завчасно; 

— швидкоспоруджувані.  

захисними властивостями: 

— сховища; 

— протирадіаційні укриття (ПРУ); 

— найпростіші укриття — щілини (відкриті та перекриті). 

Протирадіаційні укриття, в основному, забезпечують захист людей 

від радіоактивного зараження, світлового опромінення, а також 

зменшують дію ударної хвилі і проникної радіації. Крім того, вони 

захищають від крапельно-рідинних отруйних речовин і частково від 

хімічних та біологічних аерозолів. 

Найпростіші укриття зменшують радіуси ураження людей ударною 

хвилею, послаблюють дію радіоактивних випромінювань та ураження 

світловим випромінюванням. 

Сховища за своїми захисними властивостями поділяються на п’ять 

класів про евакуацію   

Таблиця 1. 

 

Класифікація сховищ на класи за ступенем дії хвилі удару від ядерного 

вибуху 

 

Клас сховища І II III IV V 

 

Розрахункове навантаження - надмірний тиск хвилі удару на поверхні 

землі 

біля споруди, кгс/см2 5 3 2 1 0,5 
 

ДОВІДКА: ВІДПОВІДНО ДО БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ПРАВИЛ В СХОВИЩАХ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ ТАКІ ПРИМІЩЕННЯ : 

ОСНОВНІ:  
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 ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВИСОТОЮ НЕ МЕНШЕ 2,15М І НЕ 

БІЛЬШЕ 3,5 М, ПЛОЩА ЯКИХ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА НОРМОЮ 0,5 чол/м2
 ПРИ 

ВИСОТІ 2,15-2,9М; 0,4 чол/м2
 ПРИ ВИСОТІ БІЛЬШЕ 2,9М; ОБ'ЄМ НЕ МЕНШЕ 1,5

чол/м3
 (З УРАХУВАННЯМ ОБ'ЄМУ УСІХ ПРИМІЩЕНЬ У ЗОНІ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ 

ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ); 

 МЕДПУНКТ ПЛОЩЕЮ 9 2м  (ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В СХОВИЩІ, 

МІСТКІСТЬ ЯКОГО СТАНОВИТЬ 900-1200 ЧОЛ. НА КОЖНІ 100 ЧОЛ. БІЛЬШЕ 

1200 ЧОЛ. ДОДАЄТЬСЯ ПО 1М
2
). НЕЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ МЕДПУНКТУ В 

ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ САНІТАРНИЙ ПОСТ ПЛОЩЕЮ 2
2м  НА КОЖНІ 500 ЧОЛ. 

ДОПОМІЖНІ  ПРИМІЩЕННЯ:  

– САНВУЗЛИ; 

– ФІЛЬТРОВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ПРИМІЩЕННЯ; 

– ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ПЛОЩЕЮ 5 
2м  НА 150 

ЧОЛ. НА КОЖНІ СЛІДУЮЧИ 150 ЧОЛ. ПО З 2м  ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ; 

– ПРИМІЩЕННЯ ДЕС (ДИЗЕЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ) - В СХОВИЩАХ 

МІСТКІСТЮ БІЛЬШЕ 600 ЧОЛ., В ЯКИХ УСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ПРОМИСЛОВІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЕНТИЛЯТОРИ. 

– ТАМБУР-ШЛЮЗИ ПЛОЩЕЮ 8-10 2м ;  

– ЕЛЕКТРОЩИТОВА; 

– ДЛЯ БАЛОНІВ З КИСНЕМ; 

– ТАМБУРИ ПРИ ВСІХ ВХОДАХ (ОКРІМ ТИХ, ДЕ Є ТАМБУРИ-ШЛЮЗИ). 

В ПРУ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ : ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (ОСНОВНІ); 

САНВУЗЛИ, ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОГО 

ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ (ДОПОМІЖНІ). ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗА 

НОРМАМИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ СХОВИЩА. ВИСОТА ПРИМІЩЕНЬ м9,.1h  . 

ЯКЩО, НАПРИКЛАД, ВИЯВИТЬСЯ, ЩО В СХОВИЩІ ВІДСУТНЄ 

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ТО ДЛЯ ЙОГО ОБЛАДНАННЯ 

ВИДІЛЯЄТЬСЯ НЕОБХІДНА ПЛОЩА ВІД ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ. 

Сховища повинні забезпечувати можливість безперервного перебування в 

них 

укритих людей протягом двох діб. За ступенем захисту від дії хвилі удару 

ядерного вибуху сховища поділяються на класи (табл. 1.). 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та 

інших населених пунктах, що мають об'єкти підвищеної небезпеки, 

основним способом захисту населення є евакуація і розміщення його у 

зонах, які є безпечними для проживання людей і тварин. 

Евакуація — комплекс заходів щодо організованого вивезення 

(виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків 

надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у 

разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди 

здоров'ю людей. 

Для евакуації населення із зон радіоактивного забруднення навколо 

атомних електростанцій визначається не менш як два райони для 

розміщення евакуйованого населення у протилежних напрямках, з 

урахуванням переважаючого для цієї місцевості напрямку вітру. 

У разі хімічного зараження, виникнення повені, катастрофічного 

затоплення, масових пожеж евакуація здійснюється в безпечні райони 

поблизу місць виникнення надзвичайної ситуації. 

За кожним підприємством, установою, організацією, об'єктом 

закріплюється район або пункт розміщення. 

. У сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру евакуація населення планується на 

випадок: 

—  аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням 

території; 

а) для АЕС потужністю до 4 ГВт — у радіусі 30 кілометрів; 

б) для АЕС потужністю більше 4 ГВт — у радіусі 50 кілометрів. 

— усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин; 

— загрози катастрофічного затоплення місцевості; 

— лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних 

і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують 

населеним пунктам. 

Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації рішення 

про проведення евакуації населення приймають: 

— на загальнодержавному рівні — Кабінет Міністрів України; 
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—  на регіональному рівні — Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, голова обласної держадміністрації; 

—  на місцевому рівні — голова Київської та Севастопольської 

міської держадміністрації, голова районної держадміністрації; 

— на об'єктовому рівні — керівник об'єкта. 

Евакуація може бути загальною або частковою, тимчасового або 

безповоротного характеру. 

Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення і 

планується на випадок: 

—  можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій 

навколо АЕС (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю 

людей, які проживають у зоні ураження); 

—  виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з 

чотиригодинним добіганням проривної хвилі. 

Загальна евакуація проводиться шляхом вивезення основної частини 

населення з міст і небезпечних районів усіма видами наявних 

транспортних засобів на відповідній адміністративній території та 

виведення найбільш витривалої його частини пішки. 

Часткова евакуація проводиться у разі загрози або виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Вона 

проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються 

за діючим графіком. Для прискорення евакуації за рішенням керівника 

відповідного органу виконавчої влади залучаються додаткові транспортні 

засоби. 

Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не 

зайняте у сфері виробництва та обслуговування населення: діти, учні 

навчальних закладів, студенти, вихованці дитячих будинків, разом з 

викладачами та вихователями, пенсіонери та інваліди, які утримуються у 

будинках для осіб похилого віку, разом з обслуговуючим персоналом і 

членами їх сімей, а також хворих разом з лікувальними закладами і їх 

персоналом. 

Для забезпечення евакуйованого населення житлом 

використовуються квартири і будинки місцевих жителів (ущільнення), а 

також пансіонати, санаторії, будинки відпочинку, дитячі і трудові табори, 

туристичні бази, дачні кооперативи. 
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Для проведення евакозаходів у стислі терміни розробляються 

спеціальні графіки, які забезпечують максимальне використання 

можливостей усіх видів транспорту і які передбачають початок вивезення 

населення у будь-яку годину доби. 

Значна частина населення може виводитись пішки. Пішим порядком, 

як правило, евакуація планується на відстань добового переходу (30—40 

км). Виведення населення пішки організовується колонами по дорогах, 

які не використовуються для інших перевезень, або за позначеними 

маршрутами і колонними шляхами. 

Чисельність піших колон коливається від 500 до 1000 осіб. 

Швидкість руху колон на маршруті складає в межах 4—5 км/год, а 

дистанція між колонами — до 500 м. Під час проходження маршруту 

через кожні 1 —1,5 год. руху роблять невеликі привали тривалістю 10—

15 хв., а на початку другої половини добового переходу влаштовують 

великий привал на 1—2 год., як правило, за межами небезпечної зони. 

Організацією проведення евакуаційних заходів займаються 

начальники і органи цивільної оборони міста, міських районів і 

господарських об'єктів. Безпосередньо здійснюють евакозаходи 

спеціально створені евакуаційні органи. 

Час на розгортання і підготовку евакуаційних органів усіх рівнів до 

роботи не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання 

рішення про проведення евакуації. 

Евакуаційні та евакоприймальні комісії є відповідними органами 

державної влади та адміністрації підприємств, які забезпечують 

виконання всього комплексу заходів з евакуації населення і всебічне 

забезпечення цих заходів. Евакуаційні та евакоприймальні комісії 

очолюють заступники голів держадміністрацій, а на об'єктах — 

заступники керівників. Склад комісії призначається органами державної 

влади всіх рівнів, а на об'єктах — наказами і розпорядженнями їх 

керівників. 

Крім евакуаційних органів до забезпечення евакуації залучаються і 

деякі міністерства та відомства. 

Міністерство транспорту для прискорення проведення евакуації 

завчасно визначає графіки та маршрути руху залізничних, автомобільних, 

морських, річкових та авіаційних транспортних засобів, що забезпечують 

евакуаційні перевезення. 
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Державна служба з питань надзвичайних ситуацій відповідно до 

покладених на нього завдань з евакуації населення: 

—  організовує оповіщення населення про загрозу або виникнення 

надзвичайної ситуації та постійно інформує його про поточну 

обстановку; 

— організовує розроблення і проведення евакуаційних заходів; 

— координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої 

влади та об'єктів з питань евакуації населення у надзвичайних ситуаціях; 

— здійснює контроль за ходом проведення евакуації; 

— організовує і здійснює контроль за готовністю евакуаційних 

органів до дій з проведення евакуації; 

—  організовує навчання населення, працівників евакуаційних 

органів та органів управління всіх рівнів з питань підготовки і проведення 

евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій. 

Міністерство охорони здоров'я: 

— планує медичне забезпечення на випадок проведення евакуації; 

         Евакуація населення проводиться в 2 етапи: 

          І етап — від місць находження людей до межі зони 

забруднення; 

2 етап — від межі зони забруднення до пунктів розміщення 

евакуйованого населення в безпечних районах. 

Евакуйовані громадяни повинні мати при собі паспорт, військовий 

квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, 

свідоцтво про народження, гроші і цінності, продукти харчування і воду 

на 3 доби, постільну білизну, необхідний одяг і взуття загальною вагою 

не більш як 50 кілограмів на кожного члена сім'ї. 

Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до 

одягу записка, де зазначається прізвище, ім'я та по батькові, домашня 

адреса, а також ім'я та по батькові матері і батька. 

 

4.  МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ 

Для зменшення ступеня ураження необхідно приймати невідкладні 

заходи щодо надання медичної допомоги потерпілим. 
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Наданням цієї допомоги займається медична служба ЦЗ, яка є 

спеціальною організацією в системі охорони здоров'я і призначена для 

медичного забезпечення населення, що постраждало внаслідок 

стихійного лиха, аварій та катастроф. Вона виконує такі основні завдання: 

— своєчасне надання потерпілому населенню усіх видів медичної 

допомоги та лікування потерпілих з метою їх повного одужання; 

—  попередження виникнення і розповсюдження серед населення 

масових інфекційних захворювань; 

— забезпечення санітарного благополуччя населення та виключення 

несприятливих санітарних наслідків виробничих аварій та стихійних лих. 

Ці завдання вирішуються шляхом проведення комплексу 

організаційних, лікувально-профілактичних, лікувально-евакуаційних, 

санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.  

Медична служба Цивільного Захисту організовується за 

територіально-виробничим принципом. Начальниками служби є: на 

об'єкті — старший медичний працівник об'єкта; у сільському районі — 

головний лікар центральної районної лікарні; у міському районі, місті, 

області — завідувачі відповідними відділами охорони здоров'я. 

Начальником медичної служби Цивільної Оборони держави є Міністр 

охорони здоров'я. 

Медична допомога поділяється за видами: 

—  перша медична допомога має на меті підтримання 

життєдіяльності організму, боротьбу з ускладненнями ураження і 

підготовленням постраждалих до евакуації з осередку ураження 

(надається у перші 30 хвилин після ураження); 

— перша лікарська допомога, мета якої є профілактика і боротьба з 

ускладненнями уражень, відновлення і підтримання пошкоджених 

життєвих функцій організму та підготовка до евакуації у лікарняні 

заклади для надання спеціалізованої медичної допомоги (надається за 6—

8 годин після ураження); 

— спеціалізована медична допомога є найвищою формою медичної 

допомоги, під час якої проводяться медичні заходи відповідно до 

характеру ураження  

До першої медичної допомоги відносяться: 
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— тимчасове припинення кровотечі; 

— накладання первинних пов'язок при ураженнях та опіках; 

—  іммобілізація при переломах кісток та значних пошкодженнях 

м'яких тканин; 

— протишокові заходи; 

— проведення штучного дихання; 

— відновлення серцевої діяльності. 

Особливе місце в роботі медичної служби займає захист населення 

від інфекційних хвороб. 

Для запобігання розповсюдження інфекційних захворювань в 

осередку інфекційної хвороби встановлюється режим карантину або 

обсервації. 

Карантин — адміністративні та медико-санітарні заходи, що 

застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних 

інфекційних хвороб; 

Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів 

України за поданням головного державного санітарного лікаря України. 

Коли інфекційна хвороба не відноситься до групи особливо 

небезпечних  

До ізоляційно-обмежувальних заходів можуть відноситися: 

— максимальне обмеження в'їзду та виїзду; 

— вивезення майна дозволяється тільки після обеззараження; 

— посилення медичного контролю; 

— обмеження масових культурно-просвітницьких заходів та інше. 

 

5. ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ЗАГРОЗУ СТИХІЙНИХ 

ЛИХ, ВЕЛИКИХ АВАРІЙ (КАТАСТРОФ) ТА ІНШИХ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ 

Оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях забезпечується за 

допомогою єдиної національної системи зв'язку. 

 Система оповіщення ЦЗ складається із загальнодержавної, 

регіональних і спеціальних систем централізованого оповіщення, 
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локальних та об'єктових систем оповіщення, систем циркулярного 

виклику. 

Оповіщення населення здійснюється за допомогою електросирен, 

мережі радіомовлення та телебачення. Повідомленням, що передаються 

територіальними органами ЦЗ та НС, потенційно небезпечними 

підприємствами, повинно передувати уривчасте звучання електросирен, 

наявних на відповідній території, що означає «Увага всім!». 

За цим сигналом населення повинно вмикати засоби теле-та 

радіомовлення для прийому мовного повідомлення. 

Тексти звернень до населення повинні передаватися державною 

мовою, а також мовою якою користується більшість населення в регіоні. 

На пунктах управління закладені варіанти текстів для передачі 

повідомлення в різних ситуаціях. 

У мирний час: 

— при аварії на АЕС; 

— при аварії на хімічному об'єкті; 

— при землетрусі; 

— при повені та інших НС.  

На воєнний час: 

— при виникненні «повітряної небезпеки»; 

— при закінченні «повітряної небезпеки»; 

— при загрозі хімічного зараження; 

— при загрозі радіоактивного зараження. 
 

При виникненні «повітряної небезпеки»: 

«УВАГА! Говорить Управління (відділ) з питань надзвичайних 

ситуацій. 

ГРОМАДЯНИ! Повітряна тривога! 

Відключіть світло, газ, воду, нагрівальні прилади. Візьміть засоби 

індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте 

сусідів. При необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку 

вийти на вулицю. 

Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди або заховайтеся на 

місцевості. 

При закінченні «повітряної небезпеки»: 
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«УВАГА! Говорить Управління (відділ) з питань надзвичайних 

ситуацій. 

ГРОМАДЯНИ! Відбій повітряної тривоги. 

При загрозі хімічного зараження: 

«УВАГА! Говорить Управління (відділ) з питань надзвичайних 

ситуацій. 

ГРОМАДЯНИ! Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. 

Одягніть протигази. Заховайте дітей у дитячі захисні камери. Для захисту 

поверхні тіла використовуйте спортивний одяг, комбінезони і чоботи. 

При собі майте плівкові (полімерні) накидки, куртки і плащі. 

Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте 

харчові продукти і створіть в ємностях запас води. Вкрийте тварин і 

корми. 

Оповістіть сусідів про отриману інформацію. Надайте необхідну 

допомогу хворим і людям похилого віку. Відключіть електроджерела. 

Надалі дійте відповідно до вказівок органів цивільної оборони». 

При загрозі радіоактивного зараження. 

«УВАГА! Говорить Управління (відділ) з питань надзвичайних 

ситуацій. 

ГРОМАДЯНИ! Виникла безпосередня загроза радіоактивного 

зараження. 

Приведіть у готовність засоби індивідуального захисту і тримайте їх 

постійно при собі. Користуйтесь засобами індивідуального захисту за 

командою органів ЦО. Для захисту поверхні шкіри від зараження 

використовуйте одяг. Перевірте герметизацію житлових приміщень. 

Загерметизуйте харчові продукти та зробіть запаси води. Оповістіть 

сусідів. Надайте допомогу хворим і людям похилого віку». 

При аварії на АЕС: 

«УВАГА! Говорить Управління (відділ) з питань надзвичайних 

ситуацій. 
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ГРОМАДЯНИ! Сталася аварія на____________________атомній 

станції. У районі_______________передбачається випадання 

радіоактивних опадів. 

У зв'язку з цим, населенню, яке проживає у вказаних районах, 

необхідно знаходитися у приміщеннях. Провести додаткову герметизацію 

житлових приміщень. Створити запас продуктів харчування та води і 

розмістити їх у герметизованій тарі або поліетиленових пакетах. 

Прийняти йодистий препарат. 

При оголошенні евакуації організовано зайняти місце у поданому до 

вашого будинку транспорті. При собі мати документи, гроші, 

коштовності». 

При аварії на хімічному об'єкті: 

«УВАГА! Говорить Управління (відділ) з питань надзвичайних 

ситуацій. 

ГРОМАДЯНИ! Сталася аварія на_____________________із викидом 

сильнодіючої отруйної речовини________________. Хмара 

зараженого повітря 

розповсюджується в 

напрямі___________________________________. 

Населенню, що проживає по вулицях___________негайно покинути 

житлові будинки, приміщення установ, підприємств, організацій 

і виходитити в 

район_________________________________________________. 

Населенню, що проживає по 

вулицях___________________________необхідно 

знаходитись у приміщеннях, провести додаткову герметизацію своїх 

квартир (будинків). Про одержану інформацію оповістити сусідів». 

При землетрусі: 

«УВАГА! Говорить Управління (відділ) з питань надзвичайних 

ситуацій. 
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ГРОМАДЯНИ! У зв'язку з можливістю повторення поштовхів 

необхідно провести застережні заходи: відключіть газ, воду, електрику, 

погасіть вогонь. 

Візьміть необхідний одяг, документи, харчові продукти, воду і 

вийдіть на вулицю. Оповістіть сусідів про одержану інформацію. Надайте 

допомогу людям похилого віку і хворим. Займіть місце подалі від 

будівель і ліній електропередач. Опинившись під час поштовху в 

приміщенні, станьте у дверний (балконний) отвір. Зберігайте спокій і 

порядок. 

Уважно слідкуйте за нашими повідомленнями». 

Тексти оповіщення передаються протягом 5 хвилин. Почувши сигнал 

оповіщення необхідно діяти швидко, але без паніки. Треба пам'ятати, що 

у цих умовах дорога кожна хвилина. 

Питання до лекції 

1. Основні принципи захисту населення і територій у разі загрози та 

виникненні надзвичайних ситуацій? 

2. Який спеціальний комплекс заходів проводиться з метою захисту 

населення , зменшення втрат та шкоди економіці в разі 

виникнення НС? 

3. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за 

місткістю. 

4. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за місцем 

розташування. 

5. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за 

призначенням та поділ за термінами будівництва. 

6. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за 

захисними властивостями. 

7. Розкрити призначення найпростіших та протирадіаційних 

укриттів? 

8. Охарактеризувати  принцип поділу сховищ на п’ять класів? 

9. Основні будівельні норми для сховищ та протирадіаційних 

укриттів (висота стелі, площа та об’єм на одну людину, наявні 

допоміжні приміщення)? 

10. Дати визначення поняттю «евакуація», який використовується в 

ЦЗ для захисту населення? 
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11.  При настанні чи загрозі яких надзвичайних ситуацій планується 

евакуація населення? 

12.  Які органи приймають рішення про евакуацію залежно від 

масштабів і особливостей надзвичайної ситуації? 

13.  Які вимоги до проведення пішої евакуації населення (відстань 

добового переходу,чисельність колон, швидкість руху колони, 

дистанція між колонами, час руху між привалами, час невеликих 

привалів та великого)? 

14. Що повинні мати з собою громадяни, які евакуюються? Які дані 

повинні мати з собою діти дошкільного віку (де вони можуть 

розміщуватися), які підлягають евакуації? 

15.  Поясніть різницю між загальною та частковою евакуацією? 

16.  Охарактеризувати види медичної допомоги, які надаються 

населенню в випадку настання НС? 

17.  Навести, що відноситься до першої медичної допомоги? 

18.  Яким чином повинно здійснюватися оповіщення населення про 

загрозу або настання НС? 

19. Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій 

та інших небезпечних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ № 5 

з дисципліни «Цивільний захист» для студентів V курсу, що навчаються 

по програмі «спеціаліст», «магістр». 

Лекція № 5. Тема 5 – Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру 

Рекомендована література 

1. Г. П. Демиденко Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки 

вид. 2007 р. с. 100…107. 

Завдання на самостійну роботу 
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 Вивчити матеріал лекції у розділі рекомендованої літератури 

План лекції 

Вступ.  Підвищення стійкості роботи об’єктів – головний фактор 

запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

1. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання – головний 

фактор запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. 

2. Норми проектування інженерно-технічних заходів ЦЗ. 

3. Оцінка роботи об’єкту господарювання  

4. Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру 

 

 

 

 

 

 

Вступ 

Ефективність економіки держави залежить від того, наскільки 

галузі господарства, а також окремі об’єкти господарювання, здатні 

стійко працювати не тільки в звичайних умовах, а і в умовах 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

 Значні руйнування, пожежі та втрати серед населення, викликані 

наслідками надзвичайних ситуацій, можуть стати причиною різкого 

скорочення випуску промислової та сільськогосподарської продукції, а 

отже і зниження економічного потенціалу держави. Це диктує 

необхідність завчасного прийняття заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру а також забезпечення 

стійкої роботи промислових об’єктів на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Вивчення можливих надзвичайних подій, характерних для даної 

місцевості та даного виробництва, дозволяє диференційовано і найбільш 
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спрямовано підходити до розробки та здійснення заходів, які можуть 

запобігти або пом’якшити наслідки аварій, катастроф та стихійного лиха. 

1. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання – головний 

фактор запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. 

Під стійкістю роботи об’єкта господарювання розуміють здатність 

його в умовах надзвичайних ситуацій випускати продукцію в 

запланованому обсязі та номенклатурі, а вразі слабких та середніх 

руйнувань, або порушенні матеріального постачання відновлювати 

виробництво у стислий термін. 

На стійкість роботи а також на запобігання виникнення  

надзвичайних ситуацій впливають такі фактори: 

- Захищеність робітників та службовців від вражаючих 

факторів надзвичайних ситуацій; 

- Здатність інженерно-технічного комплексу об’єкта (будівель, 

споруд, обладнання та комунально-енергетичних систем) 

протистояти руйнуючій дії вражаючих факторів аварій, 

катастроф, стихійного лиха та сучасної зброї; 

- Надійність постачання об’єкта електроенергією, водою, 

паливом, комплектуючими та сировиною; 

- Підготовленість об’єкта до проведення аварійно-рятівних та 

відбудовних робіт; 

- Оперативність управління виробництвом та здійсненням 

заходів ЦО в надзвичайних ситуаціях. 

Підвищення стійкості об’єкта досягається проведенням комплексу 

інженерно-технічних, технологічних, організаційних заходів. 

Інженерно-технічні заходи вміщують роботи, що забезпечують 

стійкість виробничих будівель і споруд, обладнання та комунально-

енергетичних систем. 

Технологічні заходи забезпечують підвищення стійкості об’єкта 

шляхом зміни технологічного процесу у бік спрощення виробництва 

кінцевої продукції та виключення або обмеження розвитку аварій. 

Організаційні заходи передбачають розробку ефективних дій 

керуючого складу, штабу, служб та формувань ЦЗ при проведенні 

рятувальних та інших невідкладних робіт та відновлення виробництва. 
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2. Норми проектування інженерно-технічних заходів ЦЗ 

Заходи по підвищенню стійкості об’єктів господарювання 

здійснюються у відповідності з вимогами «Норм проектування 

інженерно-технічних заходів ЦО». Норми проектування 

запроваджуються в дію постановою Уряду і періодично 

поновлюються. 

 Вимоги «Норм» призначені для того, щоб завчасно виконати 

заходи, щодо: 

- Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру 

- Забезпечити захист населення та знизити масштаби 

руйнувань (пожеж, затоплень, заражень); 

- Підвищити стійкість роботи об’єктів господарювання і 

галузей економіки; 

- Створити умови для успішного проведення робіт по ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

Вимоги «Норм» реалізуються при проектуванні та забудові міст, 

будуванні нових промислових підприємств, об’єктів енергетики, 

транспортних систем, систем водо- та газопостачання, а також при їх 

реконструкції. 

 

Вимоги до розміщення об’єктів господарювання 

Нові важливі підприємства повинні будуватись за межами міської 

забудови. У місті можна будувати лише бази та склади з товарами першої 

необхідності, підприємства по обслуговуванню населення. 

 При виборі місця будівництва об’єкта необхідно враховувати 

наявність поблизу підприємств, які можуть служити джерелом небезпеки 

(гідровузли, хімічні підприємства та ін..),  рельєф місцевості, сейсмічність 

району, пануючі вітри та ін.. 

 Проектування і будівництво нових об’єктів здійснюється з 

додержуванням таких вимог: 
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1. Будівлі і споруди розміщують розосереджено, з протилежними 

розривами між ними Lp=H1+H2+(15…20)*M, де H1, H2 – висоти 

сусідніх будівель в метрах. 

2. Найбільш важливі промислові будівлі та споруди будують 

зниженої висоти з використанням вогнетривких матеріалів. 

3. Склади для зберігання палива вибухонебезпечних і 

легкозаймистих матеріалів розташовують біля меж об’єкта, або 

за його межами, в підземних спорудах. 

4. Дороги на території об’єкта повинні бути з твердим покриттям. 

Для забезпечення надійного постачання промислового об’єкта 

електроенергією, водою та газом в комунально-енергетичних 

системах повинні передбачатись: 

- Дублювання джерел постачання; 

- Кільцювання систем; 

- Прокладка комунікацій під землею; 

- Створення резервних джерел постачання, або резервних 

запасів; 

- Використовування пристроїв для автоматичного вимикання 

пошкодженої дільниці. 

Для підвищення надійності водопостачання для потреб 

пожежогасіння передбачають повторне використання води для технічних 

потреб. 

Виконання вимог «Норм проектування» сприяє в першу чергу 

запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, 

безперебійному функціонуванню промислових об’єктів, покращенню 

умов праці та проживання в даному районі. 

 

 

3. Оцінка стійкості роботи об’єкту господарювання 

Перед тим, як планувати та проводити заходи по підвищенню 

стійкості роботи будь-якого об’єкта, необхідно дати оцінку існуючій 

стійкості даного об’єкта, а також небезпеки виникнення надзвичайних 

ситуацій.  
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Метою оцінки стійкості є виявлення найбільш слабких елементів 

виробництва до дій вражаючих факторів НС та розробка конкретних 

рекомендацій щодо підвищення стійкості цих слабких елементів, так і 

об’єкта в цілому. 

Для оцінки реальної стійкості на об’єкті періодично проводяться 

дослідження. 

Послідовність і зміст оцінки стійкості об’єкта надана в додатку 1. 

Дослідження  з   оцінки   стійкості  проводиться   силами 

інженерно-технічного персоналу об’єкта під керівництвом керівника 

підприємства. На початковому етапі створюються дослідницькі групи, 

розробляється план досліджень та інші керівні документи (див. дод. 2). 

Після попередньої підготовки дослідницькі групи приступають до 

оцінки стійкості інженерно-технічного комплексу, надійності захисту 

виробничого персоналу, стійкості постачання та управління при різних 

надзвичайних ситуаціях. 

Методика оцінки стійкості об'єкта базується на таких вихідних 

положеннях:  

- стійкість об’єкта і небезпека виникнення НС оцінюється по 

відношенню до кожного з можливих вражаючих факторів НС 

(варіантів аварій, стихійного лиха, сучасної зброї); 

- значення параметрів вражаючих факторів беруться 

максимальними щодо умов розташування об'єкта; 

- спочатку оцінюється стійкість кожного елемента об'єкта; 

- стійкість об'єкта в цілому оцінюється по стійкості найбільш 

слабкого елемента. 

Послідовність оцінки стійкості роботи об'єкта: 

а) визначається критерій (показник), за яким буде проводитись 

оцінка стійкості до дій конкретного вражаючого фактора і умови 

стійкості (див. п. 3.1-3.3) 

б) розраховується максимальне значення параметру вражаючого 

фактору, який може виникати на об'єкті внаслідок аварії, стихійного лиха 

або застосування сучасної зброї; 

в) у відповідності до вибраного критерію стійкості, визначають 

границю стійкості об'єкта до даного вражаючого фактора; 

г) порівнюють отриману границю стійкості з максимальним 

значенням вражаючого фактору. 

По результатам порівняння визначають, чи стійкий об'єкт до даного 

вражаючого фактору та чи потрібно підвищувати його стійкість. 

Розглянемо методику оцінки стійкості об'єкта до деяких умов 

надзвичайних ситуацій. 

3.1   Оцінка стійкості об'єкта до дії повітряної ударної хвилі при 
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Основним параметром, що визначає руйнуючу дію повітряної 

ударної хвилі, є надмірний тиск ∆Рф . 

Критерієм стійкості об 'єкта до дії ударної хвилі є граничне 

значення надмірного тиску (∆Рф), при якому елементи об'єкта ще 

зберігаються, або 

отримують слабкі та середні зруйнування. 

Це значення надмірного тиску називають границею стійкості 

об'єкта до ударної хвилі (∆Рфlim). Умови стійкості: якщо ∆Рфlim ≥∆Рф max 

- об'єкт стійкий до дії ударної хвилі; якщо ∆Рфlim <∆Рф max - не стійкий. 

(∆Рф max   - максимальне значення надмірного тиску ударної хвилі, що 

очікується на об'єкті при вибуху).  

Методика оцінки стійкості об'єкта до дії ударної хвилі включає: 

1. Визначення максимального значення надмірного тиску (∆Рф max) 

ударної хвилі, що очікується у районі об'єкта при вибуху. 

 При ядерному вибуху вихідними даними являються: 

- потужність ядерного заряду(q, кт); 

- вид вибуху (наземний чи повітряний); 

- відстань від центру міста до об'єкта (RM , км); 

- максимальне імовірне відхилення центра вибуху заряду від точки 

прицілювання (rвідх) 
На карті (плані місцевості) позначають імовірну точку 

прицілювання (нею може бути центр міста). З цієї точки (ТП) радіусом 

гвідх окреслюється коло, в межах якого найбільш імовірно влучитьзаряд. 

Найгірші умови для об'єкта будуть, коли вибух станеться в найближчій до 

об'єкта точці ЦВ (центр вибуху) (рис. 2). 

Визначають мінімальне можливе віддалення центру (епіцентру) 

вибуху від об'єкта 

    Rmin=Rm-rвідх 

і, в залежності від потужності ядерного зарядута виду вибуху, в таблиці 

додатку 1 знаходять максимальне значення надмірного тиску ударної 

хвилі, що очікується на об'єкті ∆Рф max. 

При вибуху газоповітряної суміші вихідними даними являються: 

- маса вуглеводневого продукту (пропану, бутану і т.ін.); 

- відстань від центру вибуху до об'єкта. 

Шляхом розрахунку або за графіком визначають значення 

надмірного тиску ударної хвилі, що очікується на об'єкті та приймають 

його за максимальне. 

2. Визначення границі стійкості об'єкта до дії ударної хвилі (∆Рф 

lim). 

 

Спочатку виділяють основні елементи цеху (об'єкта), від яких 

залежить виробництво продукції і їх характеристики (з технічної 

документації). Потім визначається межа (границя) стійкості кожного з 

основних елементів об'єкта. Границею стійкості елемента є надмірний 

тиск, при якому елемент дістане середню ступінь зруйнувань. Якщо 
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надмірний тиск, при якому елемент отримує середні руйнування, 

визначений не одним значенням, а діапазоном (наприклад, 20...ЗО кПа), 

то за границю стійкості приймають нижню межу діапазону (у прикладі 20 

кПа) 

 

За границю стійкості цеха (об'єкта) в цілому приймають границю 

стійкості найбільш слабкого елемента об'єкта. 

3. Визначення можливої шкоди (відсотків виходу з ладу) елементів 

об'єкта при ∆Рфтах ,що очікується. 

 

Виявляють, яку ступінь зруйнування може отримати кожен з 

елементів об'єкта при надмірному тиску ∆Рфтах і визначають можливу 

шкоду залежно від ступеню руйнування елементу за наведеною нижче 

таблицею: 

 

Ступінь 

зруйнувань 

Слабкі Середні Сильні Повні 

Очікувана 

шкода, % 

10...30 З0...50 50...90 90...100 

4. Аналізують результати оцінки і роблять висновки: 

- порівнюючи  ∆Рфlim об'єкта з    величиною  ∆Рфтак (що 

очікується), 

виявляють чи стійкий об'єкт до дії ударної хвилі. При ∆Рфlim 

>∆Рфmax - об'єкт стійкий, а при ∆Рфlim <∆Рфтак - не стійкий до дії 

ударної хвилі; 

- які з елементів найменш стійкі (з малими ∆Рф lim); 

- до якої величини доцільно підвищувати стійкість об'єкта.  

Доцільно підвищувати стійкість об'єкта до значення ∆Рфтах, якщо це 

не 

потребує великих економічних витрат. У іншому випадку достатньо буде 

підвищити стійкість найбільш слабких елементів до рівня стійкості 

більшості елементів об'єкта. 

На основі висновків пропонують заходи щодо підвищення стійкості 

роботи об'єкта, а також запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 

 Такими заходами можуть бути:  

- укріплення несучих конструкцій та перекриття будівель 

установкою додаткових колон, ферм, контрфорсів або підкосів; 

- розміщення обладнання на нижніх поверхах будівель або в 

підвалах, надійне закріплення на фундаменті, установка захисних 

кожухів або ковпаків; 

- прокладка кабельних мереж та трубопроводів під землею; 

- створення резервних запасів контрольно-вимірювальної 

апаратури. 
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3.2 Оцінка стійкості об'єкта в умовах радіоактивного зараження 

Радіоактивне зараження впливає на виробничу діяльність об'єкта 

шляхом дії на людей. 

За критерій стійкості роботи промислового об'єкта в умовах 

радіоактивного зараження приймається допустима доза радіації (Ддоп),яку 

можуть одержати люди під час роботи на зараженій місцевості. 

Послідовність оцінки стійкості об'єкта до радіоактивного зараження 

така. 

1 виявляється максимальний рівень радіації , очікуємий на об'єкті 

на одну годину після вибуху (Ріши). 

 Вихідними даними будуть: 

- потужність ядерного заряду(q,KT); 

- вид вибуху (наземний , повітряний); 

- віддалення об'єкта від центра міста (R,KM); 

- максимальне імовірне відхилення центру вибуху (ЦВ) заряду від 

точки прицілювання (ТП) (г,км); 

- швидкість середнього вітру (Vсв,км/год). 

- напрямок середнього вітру береться в бік об'єкта (в такому 

випадку об'єкт 

опиниться на осі сліду радіоактивної хмари з максимальним рівнем 

радіації); 

- допустима доза радіації Ддоп,Р. 

Розраховують мінімальну відстань об'єкта від ймовірного центру 

вибуху 

  Rmin=Rm-Rвідх 

За відповідною таблицею для заданих потужності заряду та 

швидкості середнього вітру знаходять рівень радіації на одну годину 

після вибуху на осі сліду на відстані RX , який приймається за Р1max. 

2. Розраховується доза радіації , яку можуть одержати люди під час 

роботи зміни (tр=12год) і при перебуванні у сховищі за формулою: 

    
0.2 0.2

1max5* *( )
,n k

осл

P t t
Д Р

K

 
  



 

 55 

де Косл - коефіцієнт ослаблення радіації будівлею (захисною спорудою); 

 tn- час початку роботи в зоні зараження відносно вибуху,год ;  

tK- час закінчення роботи , год. 

Початок роботи tn визначається за формулою: 

    x
п вип

св

R
t t

V
   

де tвип- час випадання радіоактивних речовин із хмари вибуху складає в 

середньому 1 год. 

Час закінчення роботи tK=tn+tp, год.tр- тривалість роботи робочої 

зміни ) 3.Визначається   границя   стійкості   роботи      об'єкта   в 

умовах радіоактивного зараження: 

     .

1lim 0.2 0.2
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До цієї граничної величини рівня радіації можлива робота об'єкта в 

звичайному режимі (наприклад , змінами по 12 год) і персонал отримає не 

більше допустимої дози радіації (Ддоп) 

4. Аналізують результати оцінки і роблять висновки: 

- чи стійкий об'єкт до радіоактивного зараження (якщо Д<Ддоп - 

стійкий; якщо Д>Ддоп - не стійкий); 

- чи забезпечує сховище надійний захист виробничого персоналу; 

- чи забезпечують захисні якості цеху безперервну роботу зміни на 

протязі встановленого часу (якщо Р1lim ≤∆Р1max   -  не забезпечують). 

Запропоновані заходи по підвищенні стійкості роботи об'єкта в 

умовах радіоактивного зараження : 

- підвищити ступінь герметизації будівель (споруд) в яких 

працюють люди; 

- підготувати системи вентиляції до роботи в режимі очистки 

повітря від радіоактивного пилу; 

- застосовувати режими   радіаційного   захисту   людей   в умовах 

радіоактивного зараження місцевості. 

3.3 Оцінка стійкості об'єкта в умовах хімічного зараження. 

Вплив хімічного зараження на виробничу діяльність об'єкта 

виявляється шляхом дії на людей. 

Критерієм стійкості промислового об'єкта до дії хімічного 

зараження є гранично допустимі втрати робітників та службовців , при 

яких об'єкт ще не припиняє випуск готової продукції . Ця величина втрат 

є границею стійкості об'єкта до хімічного зараження (Уг). 

Умови стійкості : якщо очікувані втрати (У) перевищують границю 

стійкості , тобто У>УГ , об'єкт не стійкий до роботи в умовах хімічного 

зараження ; якщо У<УГ - стійкий. 

Послідовність оцінки:  

1 . Виявляють , чи попадає об'єкт у зону хімічного зараження . 

2. Розраховують час початку зараження tпідх,хв. 
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3. Визначають час вражаючої дії СДОР у даних умовах(tур). 

4. Визначають можливі утрати (У) робітників та службовців з 

урахуванням використання засобів колективного та індивідуального 

захисту. 

Методика розрахунків наведених параметрів показана в матеріалах 

практичного заняття ПЗ-3. 

Якщо кількість виробничого персоналу , які зберегли працездатність 

, в змозі забезпечити роботу об'єкта і випуск продукції , то об'єкт 

вважається стійким до хімічного зараження . 

У висновках з оцінки стійкості об'єкта зазначається: 

-  чи попадає об'єкт в зону хімічного зараження ; 

- чи стійкий об'єкт до хімічного зараження ; 

- доцільні способи захисту робітників та службовців. 

Можливі заходи щодо підвищення стійкості об'єкта:  

- будівництво захисних споруд (сховищ); 

- накопичування та зберігання відповідних типів засобів 

індивідуального захисту; 

- підготовка до проведення евакуаційних заходів у стислі терміни; 

- навчання робітників та службовців діям за сигналами оповіщення,, 

а також способам надання само- та взаємодопомоги. 

4. Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. 

Науково-технічний прогрес характеризується зростанням кількості 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх руйнівного ефекту. 

Періодичність або ймовірність техногенних катастроф становить для 

глобальних - 0,02-0,03 рік
-1
; для національних 0,05-0,1 рік

-1
; для місцевих 

1-20 рік
-1
; для об'єктових 10-500 рік

-1
. 

На останнє десятиліття припадає майже половина загиблих і 40% 

постраждалих в катастрофах і стихійних лихах XX століття.  

Вихід із такого становища один - зниження ризиків і пом'якшення 

наслідків НС, що вирішується на основі нової ідеології протидії 

катастрофам і розробленої на її базі державної стратегії управління 

ризиками. 

Зниження ризику і пом'якшення наслідків НС техногенного 

характеру є стратегічною задачею держави у забезпеченні національної 

безпеки. 

У розв'язанні цього завдання важливе місце займає правове 

забезпечення. 

Регулювання законом господарської і іншої діяльності людей, з метою 

зниження ризику НС, можна здійснювати на трьох рівнях: 

по-перше, повна заборона соціально-економічної діяльності 

(проживання людей, будівництво, функціонування об'єктів, технологій і 

ін.) у тих випадках, коли рівень ризику неприпустимо великий. 
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Наприклад в разі неприйнятне високого ризику заборона розселення 

людей безпосередньо в зонах затоплення, підвищення рівня зсувів і т. ін.; 

по-друге, постійне обмеження деяких видів господарської 

діяльності а/або використання (застосування) спеціальних прийнятних 

способів діяльності у районах, де рівень ризику прийнятний за деяких 

умов. Це означає що необхідно застосовувати спеціальні організаційні, 

технічні і інші заходи щодо захисту людей і об'єктів господарювання. 

Наприклад, використання спеціальних захисних споруд і особливих 

конструкцій на радіацйно-, вибухо- і особливо пожежонебезпечних 

об'єктах,  

по-третє, тимчасове обмеження проживання і господарської 

діяльності (тимчасова евакуація) на визначені території, рівень ризику 

для якої в цілому прийнятний у зв'язку з порушенням умов безпеки в 

процесі указаної діяльності. Наприклад, провали і просадки ґрунту і 

руйнування будівель через незадовільну якість будівництва 

водопровідних мереж міста. 

У розв'язанні проблеми зниження ризику НС важливим є 

прогнозування і попередження аварій, катастроф, різні нестабільності в 

техногенній сфері. 

Для своєчасного прогнозування і виявлення небезпечного явища   

на   стадії   його   зародження   необхідно   добре налагоджена 

загальнодержавна система моніторингу за передвісниками катастрофи. 

Методи прогнозування наслідків НС за часом проведення можна 

поділити на дві групи: 

- методи, що базуються на апріорних оцінках (припущеннях) 

отриманих 

за допомогою теоретичних моделей і аналогій; 

- методи, що основані на апостеріорних оцінках (оцінках наслідків 

вже здійснених НС). 

Головна ціль другого етапу реалізації Програми запобігання та 

реагування на НС техногенного характеру - реалізація інвестиційних 

проектів, спрямованих на зниження ризиків і пом'якшення наслідків НС 

техногенного характеру. Основними напрямками вкладання фінансових 

ресурсів на сучасному етапі є: 

- удосконалення системи моніторингу і прогнозування катастроф; 

- розробка і впровадження функціонального комплексу 

інформаційного забезпечення процесів управління в НС; 

- модернізація автоматизованої системи централізованого 

сповіщення населення; 

реалізація заходів щодо першочергового життєзабезпечення 

населення в НС; 
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- забезпечення населення засобами індивідуального захисту і 

медикаментами; 

- впровадження мобільних комплексів оцінки стійкості будівель і 

споруд; 

- удосконалення системи підготовки штатних працівників 

державних службовців у складі спеціально уповноважених органів 

виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та безпеки 

життєдіяльності об'єктів, професійних рятувальників і т. ін. 
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          Додаток 1 
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Питання до лекції 

1. Що таке стійкість об’єктів господарювання? Що впливає на стійкість 

об’єкту господарювання? 

2.   Проведенням комплексу яких заходів досягається підвищення 

стійкості об’єкту? 

3. Вимоги до розміщення об’єктів господарювання для підвищення 

їхньої стійкості? 

4. На яких вихідних положеннях базується методика оцінки стійкості 

об’єкту? 

5. Яка послідовність оцінки стійкості роботи об’єкту? 

6. Оцінка стійкості об’єкта до дії повітряної ударної хвилі. 

7. Оцінка стійкості об’єкта в умовах радіоактивного зараження. 

8. Оцінка стійкості об’єкта в умовах хімічного зараження. 

 

 

           Додаток 2 
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Питання до лекції 1. 

Державна політика у сфері цивільного захисту України в 

умовах надзвичайних ситуацій 

12. Коли відбулося виникнення цивільної оборони, як системи? 

13. Як розглядається цивільна оборона у міжнародному гуманітарному 

праві (МГП)? 

14. Дати визначення цивільної оборони. 

15. Які три основні завдання вирішує система цивільного захисту? 

16. Який Закон України визначає питання захисту населення від 

надзвичайних ситуацій (рік прийняття) та Державна служба 

забезпечує цивільний захист населення? 

17. Що розуміють під поняттям Цивільний захист? 

18. Які правові акти України становлять основу державної політики у 

сфері цивільного захисту? 

19. Яка мета державної політики у сфері цивільного захисту? 

20. Якими заходами на державному рівні забезпечується вирішення 

проблем природно-техногенної безпеки України? 

21.  Яка система створена в Україні, основним завданням якої є 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації? 

22.  З якою метою створена Єдина державна система цивільного 

захисту (ЄСЦЗ)? 

23.  Основні завдання Єдиної державної системи цивільного захисту 

(ЄСЦЗ)?  

24.  З яких постійно діючих підсистем складається ЄСЦЗ? 

25. Які рівні має кожна підсистема Єдиної системи цивільного 

захисту? Навести склад підсистем.  

26. Органи управління цивільним захистом?  

27.  Які функції покладаються на органи управління органів 

оперативного реагування на НС? 

28.  На які види за функціональним призначенням поділяються органи 

управління ЄСЦЗ? 

29.  З яких підрозділів та формувань складаються сили цивільного 

захисту центрального підпорядкування та регіональних і місцевих 

сил? 

30.  Функції, керівництво  та склад аварійно-рятувальних служб (АРС)? 

31.  Режими функціонування ЄС ЦЗ? Особливості кожного режиму 

функціонування ЄС ЦЗ? 

32.  Організація цивільного захисту (ЦЗ) на об'єкті господарювання? 
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Питання до лекції 2. 

Надзвичайні ситуації та їх наслідки 

15. Надати визначення Надзвичайної ситуації (НС). Яка 

класифікація НС використовується в Україні?  

16.  Дати визначення надзвичайної ситуації природного 

характеру.  

17. Дати визначення надзвичайної ситуації техногенного 

характеру.  

18. Дати визначення надзвичайної ситуації соціально-

політичного характеру. Дати визначення надзвичайної ситуації 

природного характеру. 

19. Дати визначення надзвичайної ситуації військового 

характеру. 

20. Охарактеризувати чотири рівні поширення надзвичайної 

ситуації. 

21. Визначити основні причини виникнення надзвичайних 

ситуацій? 

22. Дати визначення аварії та катастрофи.   

23. Дати визначення Осередку ураження (ОС). Чим 

характеризується ОС? 

24.  Що є причинами виробничих аварії (ВА)?  

25.  Охарактеризувати основні передумови виникнення 

виробничих аварій і катастроф.  

26.  Вказати, які діючи атомні  електричні станції знаходяться на 

території України? 

27. Які основні радіонукліди утворилися внаслідок аварії на 

ЧАЕС, їхні періоди полураспада? 

28.  Навести схему зони радіоактивного зараження на сліді 

радіоактивної хмари? 

5. Наслідки аварій на радіаційне небезпечних об’єктах. 

6. Якими параметрами характеризують рівень радіації? 

7. Як зменшується з часом рівень радіації при аварії реакторів типу 

РБМК та ВВЕР? 

8. Які зони виділяють на радіоактивному сліді з метою визначення 

ступеня небезпеки?  
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9. Ступені променевої хвороби в залежності від отриманої дози 

радіаційного опромінювання при короткочасному впливі (до 4 діб)? 

Гранично допустимі дози, що не призводять до променевої хвороби в 

залежності від часу дії? 

10. За якою формулою розраховується коефіцієнт послаблення 

радіаційного опромінювання захисної споруди? 

11. Які чотири зони визначені  при радіаційної аварії в залежності від 
ступеню небезпеки для людей? 
12. Причини аварій на хімічно-небезпечних об’єктів (ХНО)? Яким 

чином утворюється зона хімічного зараження (ЗХЗ)? 

13. Дати визначення зони хімічного зараження (ЗХЗ)? Як прогнозують 

можливі розміри  ЗХЗ (навести формули)? Що таке осередок хімічного 

ураження(ОХУ)? 

14. Які захисні дії населення в зоні хімічного зараження? 

15. Які об’єкти відносяться до вибухо-небезпечних? Які зони 

виділяють в осередку вибуху газоповітряної суміші?  

16. Ураження і руйнування при утворенні ударної хвилі (УХ) при 

вибуху на вибухонебезпечному об’єкті? 

17. Особливості аварії на пожежонебезпечних об’єктах, значення 

вогнестійкості будівель та щільності забудови? 

18. Навести ступені вогнестійкості будівель, стисло охарактеризувати 

їх. 

Що характеризує поняття «щільність забудови П». навести формулу, 

по якій вираховується щільність забудови. 

19. Навести графік залежності розповсюдження пожеж В від 

щільності забудівлі П. 

 

 

Питання до лекції 3 

Надзвичайні ситуації та їх наслідки (продовження) 

18. Чотири групи прояву природних НС, визначення стихійного 

лиха. 

19. Осередки ураження при землетрусі? Охарактеризуйте гіпоцентр 

та епіцентр землетрусу? 

20. Охарактеризувати основні параметри землетрусу, що 

характеризують силу і характер землетрусу: магнітуду, глибину 

осередку, силу землетрусу (інтенсивність енергії на земній 

поверхні). 
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21. Охарактеризувати поняття магнітуди (М), в яких одиницях вона 

вимірюється, по який формулі вона розраховується? 

22. Сила землетрусу та її характеристики згідно бальної системи 

МSК-64? 

23. Попередні заходи щодо захисту від наслідків землетрусів?  

24. Дії захисту під час землетрусу? 

25. Дати визначення повені. 

26. Охарактеризувати основні параметри повені, навести формули, 

які визначають чисельні значення основних параметрів повені? 

27.  Навести класифікацію повеней за причинами виникнення. 

28.  Назвати поділ зон затоплення в залежності від часу, за який 

відбувається затоплення території t3, і ступеня загрози життю 

людей і знищення матеріальних цінностей.  

29.  Охарактеризувати такі атмосферні явища, як циклони, різницю 

між ураганами та тайфунами, антициклони, бурі (шторм), 

смерчі, торнадо..  

30. Бурі, урагани, смерчі, циклони, антициклони. Дії людей під час 

бурі, урагану. 

31.  Привести види лісових пожеж. 

32.  Охарактеризувати поділ лісових пожеж за характером 

розповсюдження і охопленням площі пожежи. 

33. Вказати основні способи гасіння лісових пожеж . 

34.  Вказати види зброї масового ураження. 

     18 . Від чого залежить вражаюча сила ядерних боєприпасів? 

     19. Поділ потужності ядерних боєприпасів залежно від тротилового 

еквівалента? 

19.  Вражаючі чинники ядерного вибуху? 

20. Світлове випромінювання при ядерному вибуху? Час 

випромінювання, вплив на людей та будівлі і споруди? 

21. Вказати особливості радіоактивного зараження при ядерному 

вибуху? 

22. Проникаюча радіація та електромагнітний імпульс, які 

утворюються при ядерному вибуху? Іх вплив на людей, на 

радіоелектронне обладнання? 

23. Наведіть класифікацію отруйних речовин? 

24. Способи захисту населення від бойових отруйних речовин? 

25. Вказати можливі способи застосування біологічної зброї? 

26. Охарактеризувати найбільш типові і небезпечні для людини 

біологічні агенти, які можуть бути використані як біологічна зброя? 
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27. Охарактеризувати найбільш типові і небезпечні для худоби та 

для рослин біологічні агенти, які можуть бути використані як 

біологічна зброя? 

28. Розкрити наступні поняття: зона бактеріологічного зараження; 

осередок біологічного ураження; пандемія; карантин; обсервація? 

29. Охарактеризувати принцип дії і наслідки застосування 

об’ємного вибуху (вакуумна бомба)? 

30. Які запалювальні суміші використовують в авіаційних бомбах, 

які застосовують для виникнення пожежі і ураження людей опіками 

при бомбуванні? 

31. Охарактеризувати принцип дії касетних боєприпасів. 

 

 

 

Питання до лекції 4 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

20. Основні принципи захисту населення і територій у разі загрози та 

виникненні надзвичайних ситуацій? 

21. Який спеціальний комплекс заходів проводиться з метою захисту 

населення , зменшення втрат та шкоди економіці в разі 

виникнення НС? 

22. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за 

місткістю. 

23. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за місцем 

розташування. 

24. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за 

призначенням та поділ за термінами будівництва. 

25. Вказати поділ захисних споруд для захисту населення за 

захисними властивостями. 

26. Розкрити призначення найпростіших та протирадіаційних 

укриттів? 

27. Охарактеризувати  принцип поділу сховищ на п’ять класів? 

28. Основні будівельні норми для сховищ та протирадіаційних 

укриттів (висота стелі, площа та об’єм на одну людину, наявні 

допоміжні приміщення)? 

29. Дати визначення поняттю «евакуація», який використовується в 

ЦЗ для захисту населення? 
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30.  При настанні чи загрозі яких надзвичайних ситуацій планується 

евакуація населення? 

31.  Які органи приймають рішення про евакуацію залежно від 

масштабів і особливостей надзвичайної ситуації? 

32.  Які вимоги до проведення пішої евакуації населення (відстань 

добового переходу,чисельність колон, швидкість руху колони, 

дистанція між колонами, час руху між привалами, час невеликих 

привалів та великого)? 

33. Що повинні мати з собою громадяни, які евакуюються? Які дані 

повинні мати з собою діти дошкільного віку (де вони можуть 

розміщуватися), які підлягають евакуації? 

34.  Поясніть різницю між загальною та частковою евакуацією? 

35.  Охарактеризувати види медичної допомоги, які надаються 

населенню в випадку настання НС? 

36.  Навести, що відноситься до першої медичної допомоги? 

37.  Яким чином повинно здійснюватися оповіщення населення про 

загрозу або настання НС? 

38. Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій 

та інших небезпечних ситуацій. 

 

 

 

Питання до лекції 5 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру 

9. Що таке стійкість об’єктів господарювання? Що впливає на стійкість 

об’єкту господарювання? 

10.   Проведенням комплексу яких заходів досягається підвищення 

стійкості об’єкту? 

11. Вимоги до розміщення об’єктів господарювання для підвищення 

їхньої стійкості? 

12. На яких вихідних положеннях базується методика оцінки стійкості 

об’єкту? 

13. Яка послідовність оцінки стійкості роботи об’єкту? 

14. Оцінка стійкості об’єкта до дії повітряної ударної хвилі. 

15. Оцінка стійкості об’єкта в умовах радіоактивного зараження. 

16. Оцінка стійкості об’єкта в умовах хімічного зараження. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ ім. Ігоря 

Сікорського» 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

Кафедра «Охорони праці, промислової та цивільної безпеки» 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИТАЗАВДАННЯ 

ДО  ПРАКТИЧНОГО  ЗАНЯТТЯ  № 1 

З  ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" 

 

Тема: Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної 

обстановки 

під час аварії на вибухо небезпечних об’єктах 

 

 

1. Методичні вказівки 

 

Мета практичного заняття: надати студентам практичні знання в 

розв’язані типових задач з прогнозування обстановки, що може скластися 

на промисловому об’єкті внаслідок вибуху, визначити заходи, спрямовані 

на недопущення або зменшення заподіяної шкоди і ураження людей. 

 

Література. 

1. Г.П. Демиденко та ін. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до 

виконання практичних, індивідуальних робіт та домашньої контрольної роботи 

для студентів технічних спеціальностей. Київ. НТУУ «КПІ». 2008. с.4-13. 

2. Г.П. Демиденко та ін. «Защита объектов народного хозяйства от оружия 

массового поражения». Справочник Киев 1989. с.28,71-73, 87-90, 96-102. 
 

Номери варіантів вихідних даних студенти отримують від викладача після роз’яснення ним 

методики виконання роботи. Кожен студент працює самостійно, виконуючи потрібні 

розрахунки. По результатах дослідження студенти формулюють висновки і пропонують 

рекомендації для зменшення руйнувань елементів виробництва і захисту людей. 
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Звіт про виконану роботу оформлюють  на аркушах А4 у вигляді звіту за такою 

формою: 

1) індекс групи, прізвище та ім’я студента, назва виконаної роботи і номер варіанту; 

2) алгоритм розв’язання задач з розрахунками; 

3) підсумкова таблиця; 

4) висновки і рекомендації. 

 

2. Завдання студентам 

 

Умова . На відстані L від  виробничого цеху розташований об’єкт, на якому зберігається Q 

тонн вибухонебезпечної речовини. Під час аварії з вибухом виробничий цех може потрапити 

в осередок ураження.  

Завдання . Оцінити можливі наслідки впливу вибуху на виробничий цех. 

Визначити: 

1. Які очікуються руйнування елементів цеху? 

2. Як може вплинути вибух на працівників цеху? 

3. Яка пожежна обстановка очікується в районі розташування цеху?  

4. Рекомендації спрямованні на недопущення або зменшення уражень людей та 

руйнувань елементів цеху. 

 

3. Методичні матеріали 

 

Дуже небезпечними за своїми наслідками є аварії на промислових об’єктах, зв’язані з 

вибухами і пожежами. Вибухи можливі не тільки на об’єктах, які мають вибухові речовини 

(тротил, тетрил, гексоген та ін.), але й на об’єктах, де в процесі виробництва можуть 

створюватись вибухонебезпечні газоповітряні суміші вуглеводневих сполук (пропану, метану, 

бутану та ін.). 

Наслідками таких вибухів є руйнування будівель і споруд, обладнання, енергетичних систем а 

також виникнення  пожеж і ураження людей. 

Алгоритм оцінювання наслідків вибуху такий: 

1.Ввизначення ступенів руйнувань елементів цеху; 

2.Оцінювання можливих уражень людей; 

3.  Оцінювання очікуваної пожежної обстановки; 

4. Визначення безпечної кількості вибухонебезпечної речовини, 

5.  Формулювання висновків і рекомендацій по результатах проведеного дослідження. 
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1. Визначення ступенів руйнувань елементів цеху. 

Ступінь руйнувань будівлі, споруди чи обладнання залежить від їх міцності та величини 

надмірного тиску ( ∆ Рф) ударної хвилі.  Величина надмірного тиску, в свою чергу, залежить 

від типу і кількості вибухової речовини та відстані від центру вибуху до досліджуваного 

об’єкта  

Методика розрахунку величини надмірного тиску відрізняється для умов вибуху 

газоповітряної суміші і умов вибуху вибухової речовини.  

А. Під час вибуху газоповітряної суміші вуглеводневих продуктів   

Величина надмірного тиску залежить від того в яку фізичну зону вибуху потрапить об’єкт. 

Таких зон утворюється 3: 

 Зона І – детонаційної хвилі (знаходиться в районі центру вибуху (ЦВ), в межах хмари 

речовини вибуху) має радіус: 

35,171 Qr 
 

 де Q – кількість вуглеводневого продукту, т 

 В межах цієї зони надмірний тиск ∆Рф = 1700 кПа. 

 Зона ІІ – дії продуктів вибуху (охоплює територію, де розлетітись продукти 

газоповітряної суміші внаслідок її детонації) має радіус: 

17,12 rr   

 Надмірний тиск в межах цієї зони розраховується за формулою: 

 

 

ΔΡІІ  =1300* (17,5/L )3*Q +50 

 де R0 – відстань від ЦВ до об’єкта в межах зони. (=L) 

 Зона ІІІ – дії повітряної УХ. 

Надмірний тиск в межах цієї зони можна визначити за формулою: 

11066,71

262

3
5 





Q

L
Pф

,кПа,  

або менш точно можна визначати  за допомогою графіків (рис.1)., де 

L – відстань до центру вибуху, м; 

Q – кількість вибухової речовини, т. 
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Б. Під час вибуху вибухової речовини (тротилу, пікринової кислоти, тетрилу, гексогену) 

величину надмірного тику розраховують за формулою: 

3

32

3 23

1014004305.1 















L

Q

L

Q

L

Q
Pф , кПа, 

де BPBP QKQ   

 

 

BPK  =       

 

  

 BPK  - коефіцієнт, що враховує тип вибухової речовини; 

 BPQ  - кількість заданої у вихідних даних відповідної вибухової речовини у тонах. 

Приблизне значення величини надмірного тиску можна визначити за допомогою графіка 

(рис.2) 

Після визначення величини надмірного тиску ударної хвилі, що очікується в районі цеху,  

оцінюються ступені руйнувань елементів цеху (будівлі, обладнання, енергетичних мереж). В 

Додатку 1 наведено перелік елементів цеху та при яких значеннях надмірного тиску вони 

отримують слабкі, середні, сильні або повні руйнування. 

В часткових висновках, користуючись даним Додатку  2, студенти оцінюють характер 

очікуваних пошкоджень будівлі та обладнання.  

 

Приклад  

Умова. Визначити можливу ступінь руйнування будівлі цеху зі збірного залізо бетону, що 

знаходиться на відстані 800 м від сховища, де зберігаються 300 тонн зрідженого пропану. 

Розв’язання. 

1.1. Зона І : визначимо радіус детонаційної хвилі r1= 117м; надмірний тиск тиск ∆Рф = 

1700 кПа . 

1.2. Зона ІІ: визначимо радіус дії продуктів вибуху r2=199мта надмірний тиск ∆РІІ= 54,08 

кПа. 

1.3. Зона ІІІ. За формулою  знаходимо величину надмірного тиску ударної хвилі на 

відстані L= 800 м від центру вибуху 300 т пропану. Це буде 25,01кПа. 

1.4. З додатку 1 визначаємо, що будівля зі збірного залізобетону від ударної хвилі з 

надмірним тиком 25 кПа отримає середні руйнування.    

1,0 – тротил 

0,97 – пікринова кислота 

1,08 – тетрил 

1,28 - гексоген 
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Висновок. Під час аварії з  вибухом 300 тонн пропану будівля цеху може отримати середні 

руйнування. З Додатку 2 визначаємо, що це: руйнування даху, внутрішніх перегородок, 

вибиті двері та вікна, у капітальних стінах можливі тріщини. 

Аналогічним чином визначають ступені руйнувань інших елементів цеху. 

 

Рис. 1. Графіки надмірного тиску в залежності від маси пропану і відстані до центру вибуху 

 

 

Рис.2. Графіки залежності надмірного тиску від кількості тротилу і відстані до центру вибуху 

2. Оцінювання можливих уражень людей. 

 

8кПа 5кПа 
6кПа 
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Ударна хвиля вибуху уражає людей шляхом прямої та непрямої дії. Пряма дія відбувається 

безпосередньо надмірним тиском ударної хвилі і може викликати травми (табл. 1). 

 

Таблиця 1.  

Ступінь ураження людей в залежності від надмірного тиску 

 

№ 

 п/п 

∆Рф, кПа Ступінь травм Характер уражень 

1 20…40 Легкі Легка контузія організму, часткова втрата слуху, 

вивихи кінцівок. 

2 40…60 Середні Середні контузії, ураження органів слуху, кровотеча 

з носу і вух, переломи кінцівок. 

3 60…100 Важкі Сильні контузії, ураження внутрішніх органів і 

мозку, важкі переломи кісток. 

4 > 100 Надважкі Від отриманих травм більшість людей гине. 

 

Непряма дія ударної хвилі проявляється через ураження людей уламками зруйнованих 

будівель і споруд, розбитим склом та іншими предметами. 

Можливі ураження людей, що знаходяться в будівлях, визначаються залежно від 

ступеню руйнування будівлі, виходячи з того, що: 

- при повних руйнуваннях будівель всі люди гинуть; 

- при сильних і середніх руйнуваннях може вижити 50%, більша частина буде уражена 

шляхом прямої дії УХ і додатково непрямої дії – уламками зруйнованих будівель та споруд, а 

також опинитись під завалами; 

- при слабких руйнуваннях будівель загибель людей малоймовірна, але частина з них може 

отримати травми різного ступеню ураження від непрямої дії УХ 

 

Приклад  

Умова. Визначити можливі ушкодження людей, які працюють у цеху зі збірного залізобетону, 

якщо під час вибуху величина надмірного тиску ударної хвилі в районі цеху 25 кПа. 

Розв’язання.2.1. Оцінюємо ступінь ураження людей в будівлі цеху від надмірного тиску 

ударної хвилі, яка проникає в приміщення крізь вибиті вікна і двері. З табл.1  визначаємо, що 

при ФP = 25 кПа люди можуть отримати легкі травми при прямій дії вибухової хвилі. Крім 

того, зруйнована будівля викличе непряму дію ударної хвилі на людей. 

2.2. Висновок.Внаслідок прямої дії вибуху …. 
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3. Оцінювання очікуваної пожежної обстановки. 

Оцінювання пожежної обстановки передбачає визначення характеру пожеж, які можуть 

виникнути на об’єкті.  

Ймовірність виникнення і розповсюдження пожежі на промисловому об’єкті залежить від 

таких чинників: 

а) ступеня руйнувань будівель і споруд під час вибуху; 

б) категорії пожежної небезпеки виробництва (Додаток 3); 

в) ступеня вогнестійкості будівель і споруд (Додаток 4); 

г) щільності забудови об’єкту (Щ). 

%100
ТЕР

ЗАБ

S

S
Щ , 

де Sтер – площа території об’єкта; 

Sзаб – забудована площа території об’єкта. 

Залежно від зазначених чинників на об’єкті можуть виникати окремі або суцільні пожежі. 

Окрема пожежа виникає в окремій споруді і на інші, як правило, не перекидається.  

Суцільна пожежа характеризується тим, що упродовж 1…2 годин вогонь охоплює до 90% всіх 

будівель і споруд об’єкта.  

Можлива пожежна обстановка на об’єкті після вибуху оцінюється за допомогою таблиці 2.  

Таблиця 2.  

№ 

п/п 

Характер 

забудови та категорія 

пожежної небезпеки 

Ступінь 

вогнестійко

сті будівель 

 

∆Рф, кПа 

Очікувана обстановка 

Упродовж 

перших 30 хв. 

Через 1-2 години 

після вибуху 

1 Міська забудова або 

виробництво В,Г,Д категорії 

пожежної небезпеки. 

IV, V 

 

 

 

 

 

ІІІ 

0…20 

 

 

>20 

 

 

20…50 

Окремі 

пожежі 

 

Окремі 

пожежі 

 

Окремі 

пожежі 

Суцільні пожежі 

при Щ ≥ 20% 

 

Суцільні пожежі 

при Щ ≥ 10% 

 

Суцільні пожежі 

при Щ ≥ 20% 
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І,ІІ 

 

 

20…50 

 

Окремі 

пожежі 

 

Суцільні пожежі 

при Щ ≥ 30% 

2 Виробництво А і Б категорії 

пожежної небезпеки 

- 10…50 Окремі пожежі, що швидко 

перетворюються у суцільні, і 

супроводжуються вибухами 

виробничого устаткування. 

Приклад 

Умова.  Оцінити можливу пожежну обстановку після вибуху, якщо в районі розташування 

цеху очікується надмірний тиск ударної хвилі 25 кПа. Виробництво цеха відноситься до 

категорії В пожежної небезпеки, будівля цеху зі збірного залізобетону, границя 

вогнетривкості несучих стін  - 2 год., несучих перегородок – 0,25 год. Щільність забудови 

об’єкта 23%. 

Розв’язання. 

3.1. Визначаємо  ступінь вогнестійкості будівлі цеху. З додатку 4 визначаємо, що будівля з 

незгоряємого матеріалу, з наведеними значеннями вогнетривкості несучих стін і перегородок 

має ІІІ ступінь вогнестійкості. 

3.2. Оцінюємо очікувану пожежну обстановку.  З табл. 2 визначаємо, що для виробництва 

категорії пожежної небезпеки В, ступеня вогнестійкості будівель – ІІІ, при надмірному тику 

25 кПа і щільності забудови більше 20% можна очікувати в перші  30 хвилин окремі пожежі з 

переростанням за 1…2 год в суцільну. 

Висновок. Після вибуху в районі розташування цеху очікуються … 

 

4. Визначення безпечної  кількості вибухонебезпечної речовини. 

З графіків рис.1 (або рис.2)знаходимо точки перетину з кривою, яка відповідає найменшому 

значенню надлишкового тиску ∆Р, при яких починаються будь-які руйнування згідно умов 

задачі.  

4.1.Спочатку знайдемо масу пропану,яку можна зберігати цілком безпечно для будівлі, тобто 

перетин з лінією графіка, яка відповідає ∆Рф = 10  кПа . (найменший надмірний тиск, при 

якому починаються слабкі руйнування конструкцій зі збірного залізобетону). 

4.2.  Визначаємо найслабкіше місце на заводі, для цієї задачі - це контрольно-вимірювальна 

апаратура 

(мінімальне ∆Рф = 5кПа). Знаходимо безпечну кількість пропану за графіком рис.1. 
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Примітка. Точніші значення можна отримати, перетворивши відповідно формулу для 

визначення надлишкового тиску. 

5. Загальні висновки і рекомендації 

Підбиваючи підсумки проведених досліджень треба показати: 

1. Яка величина надмірного тиску ударної хвилі очікується в районі 

розташування цеху; 

2. Які очікуються руйнування елементів цеху; 

3. Які можливі ураження працюючих людей; 

4. Яка пожежна обстановка може скластися в районі розташування цеху. 

Ці  результати краще звести в звіт (додаток 5) 

Приклад заповнення звіту: 

Вихідні дані: 

1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) – 800 м 

2. Маса пропану – 300 т 

3. Характеристики елементів цеху: 

будівля –зі збірного залізо бетону 

верстати – важкі 

кабельні лінії – наземні 

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна 

границі вогнетривкості несучих стін – 2 год 

границі вогнетривкості перегородок – 0,25 год 

4. Категорія виробництва з пожежної безпеки –В 

5. Щільність забудови об’єкту – 23% 

Розрахункова частина: 

1.1.Зона І : r1= 117м; ∆Рф = 1700 кПа . 

1.2. Зона ІІ: r2=199м;  ∆РІІ= 54,08. 

Висновок:об’єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної ударної хвилі 

(зона ІІІ) 

1.3.∆Рф=25,01, кПа 

1.4.1.Ступінь руйнування будівлі – середня 

Характеристика руйнувань будівлі: 

Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах з’являються 

тріщини 
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1.4.2. Ступінь руйнування верстатів – слабкі 

Характеристика руйнувань промислового обладнання: 

Пошкодження окремих елементів обладнання, важелів управління, вимірювальних 

приладів 

1.4.3. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури – сильні 

1.4.4. Ступінь руйнування кабельних ліній – слабкі 

2.1. Ступінь ураження людей – від прямої дії - слабкі 

2.2. Характеристика уражень людей: 

... 

3.1. Ступінь вогнестійкості – ІІІ ступінь вогнестійкості 

3.2. Очікувана пожежна обстановка  

для виробництва категорії пожежної небезпеки В, ступеня вогнестійкості будівель – ІІІ, 

при надмірному тику 25 кПа і щільності забудови більше 20% можна очікувати в перші  

30 хвилин окремі пожежі з переростанням за 1…2 год в суцільну. 

4.1. Безпечна кількість вибухової речовини -менше 50 т 

4.2. Визначаємо безпечну кількість пропану для уникнення будь-яких руйнувань, тобто  

контрольно-вимірювальна апаратура вціліє , якщо  кількість пропану буде менше  15 т 

 

5. Висновки: На відстані 800 м від цеху стався вибух пропану, що призвело до руйнувань 

будівлі, елементів цеху, постраждали люди. В першу чергу треба сповістити про НС … 

 

 

Серед рекомендацій, спрямованих на зменшення заподіяної шкоди та уражень людей, можуть 

бути такі: 

1) укріпити будівлю установленням додаткових колон, ферм, підкосів; 

2) верстати надійно закріпити на фундаменті, установити захисні навіси або ковпаки; 

3) кабельні лінії прокласти під землею; 

4) створити 50% запас контрольно-вимірювальної апаратури; 

5) установити на вікнах захисні металеві сітки, щоб розбите скло не потрапляло в приміщення   

цеху; 

6) установити і регулярно контролювати стан вогнегасників та інших протипожежних систем; 

7) порушити питання перед відповідними органами про зменшення запасу вибухонебезпечної 

речовини до безпечної кількості. 
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Додаток 1 

Ступінь руйнування елементів об’єкту в залежності від надмірного тику 

ударної хвилі ∆РФ, кПа 

№ 

п/п 

Елементи об’єкту Ступінь руйнувань 

Слабкі Середні Сильні Повні 

1.Виробничі, адміністративні будівлі та споруди 

1.  Масивні промислові споруди  20…30 30…40 40…50 50…70 

2. Споруди з легким металевим каркасом та 

безкаркасні 

10…20 20…30 30…50 50…70 

3. Промислові будівлі з металевим каркасом і 

бетонним заповненням 

10…20 20…30 30…40 40…50 

4. Споруди зі збірного залізобетону 10…20 20…30 - 30…60 

5. Складські цегляні будівлі 10…20 20…30 30…40 40…50 

6. Цегляні малоповерхові будівлі (один два 

поверхи) 

8…15 15…25 25…35 35…45 

7. Цегляні багатоповерхові будівлі(три 

поверхи та більше) 

8…12 12…20 20…30 30…40 

2.Деякі види обладнання  

1. Верстати важкі 25…40 40…60 60…70 - 

2. Верстати середні 15…25 25…35 35….45 - 

3. Верстати легкі 6…15 - 15…25 - 

4. Крани та кранове обладнання 20…30 30…50 50..70 70 

5. Контрольно-вимірювальна апаратура 5…10 10…20 20…30 30 

3. Комунально-енергетичні мережі та споруди 

1. Наземні металеві резервуари та ємності   30…40 40…70 70…90 90 

2. Кабельні підземні мережі 200…300 300…600 600…1000 1000 

3. Кабельні наземні мережі 10…30 30…50 50…60 60 

4. Трубопроводи наземні 20 50 130 - 

5. Трубопроводи на металевих або 

залізобетонних естакадах 

20…30 30…40 40…50 - 
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Додаток 2 

Характеристика руйнувань будівель і обладнання 

 

№ п/п Ступінь 

руйнувань 

Виробничі та адміністративні 

будівлі 

Промислове обладнання 

(верстати, конвеєри, 

генератори та ін.) 

1 Слабкі Руйнування заповнень дверних та 

віконних прорізів, зривання 

покрівлі даху 

Пошкодження окремих 

елементів обладнання, 

важелів управління, 

вимірювальних приладів 

2 Середні Руйнування даху, легких 

внутрішніх перегородок, в 

капітальних стінах з’являються 

тріщини 

Пошкодження та 

деформація основних 

деталей, електропроводки, 

приладів автоматики, 

тріщини в трубопроводах 

3 Сильні Значна деформація несучих 

конструкцій, руйнування більшої 

частини перекриття і стін 

Зміщення з фундаменту і 

деформація верстатів, 

тріщини в деталях, розрив 

кабельних мереж  і 

трубопроводів 

 

 

 

 

Додаток 3 

Категорії пожежної небезпеки виробництв 

 

Категорія Приклади виробництв 

А Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з 

горючими газами, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних і 

лужних акумуляторів та ін.  

Б Цехи по виготовленню вугільного пилу і деревинного борошна, цехи обробки 

синтетичного каучуку, мазутні господарства електростанцій та ін. 
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В Деревообробні цехи, цехи текстильної та паперової промисловості, склади 

паливо - мастильних матеріалів, закриті склади вугілля, приміщення для 

зберігання автомобілів та ін.  

Г Ливарні цехи, кузні, зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металів, цехи 

термічної обробки металів, головні корпуси електростанцій та ін.  

Д Механічні цехи холодної обробки металів, інструментальні цехи, цехи 

холодної переробки м'ясо – молочної продукції та водоприймальні пристрої  

електростанцій та ін.  

 

Додаток 4 

Ступені вогнестійкості будівель 

ПРИМІТКА: Цифрами позначено границю вогнетривкості, що визначається часом від початку 

впливу вогню на конструкцію до моменту виникнення у ній наскрізних тріщин або 

досягнення температури 200 0С на її протилежній поверхні. 

  

Несучі стіни 

Перекриття міжповерхові 

і на горищі 

Перегородки (несучі) 

І Вогнетривкі, 3год. Вогнетривкі, 1,5год. Вогнетривкі, 1год. 

ІІ Вогнетривкі, 2,5год. Вогнетривкі, 1год. Вогнетривкі, 0,25год. 

ІІІ Вогнетривкі, 2год. Важкогорючі, 0,75 год. Важкогорючі,   0,25 год. 

IV Важкогорючі,0,5год. Важкогорючі, 0,25год. Важкогорючі, 0,25год. 

V Горючі Горючі Горючі 
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Додаток 5 

Звіт по практичній робот №1 з цивільного захисту на тему  

Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановкипід час аварії на 

вибухонебезпечних об’єктах 

Прізвище, ініціали ___________________________ група________ 

номер варіанту_______ 

Вихідні дані: 

1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) – 

2. Маса пропану – 

3. Характеристики елементів цеху: 

будівля – 

верстати –  

кабельні лінії – наземні 

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна 

границі вогнетривкості несучих стін –  

границі вогнетривкості перегородок – 

4. Категорія виробництва з пожежної безпеки – 

5. Щільність забудови об’єкту - 

Розрахункова частина: 

1.1. Зона І : r1=  ∆Рф =  

1.2. Зона ІІ: r2=∆РІІ=  

 

Висновок: 

 

1.3.

11066,71

262

3
5 





Q

L
Pф

= 

1. 4.1. Ступінь руйнування будівлі – 

Характеристика руйнувань будівлі: 
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1.4.2.. Ступінь руйнування верстатів – 

Характеристика руйнувань промислового обладнання: 

 

 

 

1.4.3. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури – 

1.4.4. Ступінь руйнування кабельних ліній –  

2.1. Ступінь ураження людей від прямої дії УХ –  

2.2.Характеристика уражень людей: 

 

 

 

3.1. Ступінь вогнестійкості –  

3.2. Очікувана пожежна обстановка  

 

 

 

4.1. Небезпечна кількість вибухової речовини для уникнення руйнувань будівлі  - 

4.2. Небезпечна кількість вибухової речовини для уникнення будь-яких руйнувань  – 

5. Загальні висновки і рекомендації(написати на звороті) 
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МЕТОДИЧНІ  МАТЕРІАЛИ  ТА  ЗАВДАННЯ 

ДО  ПРАКТИЧНОГО  ЗАНЯТТЯ  № 2 

З  ДИСЦИПЛІНИ  "цивільний захист" 

 

Тема: Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки 

під час аварії на хімічно небезпечних об’єктах 

 

Методичні вказівки 

 

Мета практичного заняття: надати студентам практичні знання в розв’язанні типових 

задач з оцінювання хімічної обстановки, формулювання висновків та визначення необхідних 

заходів, спрямованих на недопущення або зменшення заподіяної шкоди і уражень людей в 

умовах хімічного зараження місцевості. 

 

Література. 

3. Г.П. Демиденко та ін. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до виконання 

практичних, індивідуальних робіт та домашньої контрольної роботи для студентів 

технічних спеціальностей. Київ. НТУУ «КПІ». 2008. с.39-50. 

4. Г.П. Демиденко та ін. «Защита объектов народного хозяйства от оружия массового 

поражения». Справочник Киев 1989. с.102-112. 

 

Номери варіантів вихідних даних студенти отримують від викладача після роз’яснення 

ним методики виконання роботи. Кожен студент працює самостійно, виконуючи потрібні 

розрахунки за вихідними даними по своєму варіанту, вказаному викладачем. По результатах 

дослідження студенти формулюють висновки, в яких пропонують необхідні міри захисту. 

 

Звіт про виконану роботу оформлюють  за формою, наведеною в додатку 3. 

 

4. Завдання студентам 

Умова:. На відстані R від  виробничого цеху розташовано хімічно небезпечний об’єкт. 

Під час можливої аварії на ХНО з витоком сильно діючих отруйних речовин (СДОР) та вітрі в 

бік виробничого цеху він може потрапити в осередок ураження. 
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Завдання: Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися в районі виробничого цеху 

під час аварії на ХНО. Варіанти вихідних даних наведені в Додатку 2. При оцінці обстановки 

вирішити наступні завдання:  

Задача 1. Розрахувати глибину, ширину і площу ЗХЗ.  

Задача 2. Розрахувати час підходу хмари зараженого повітря до цеху.  

Задача 3. Визначити тривалість зараження цеху.  

Задача 4. Визначити можливі втрати серед робітників цеху. Оцінити можливі наслідки 

впливу вибуху на виробничий цех. 

5. Методичні матеріали 

Під оцінкою хімічної обстановки розуміють рішення задач з різних варіантів дії людей на 

зараженій місцевості, аналіз отриманих результатів та вибір найбільш доцільного варіанту 

дій, при якому хімічне ураження людей буде мінімальним.  

  Задача 1. Визначення розмірів і площі ЗХЗ  

ЗХЗ, яка утворюється на місцевості, може бути прогнозована у вигляді рівнобедреного 

трикутника (рис.1) з глибиною (Г), шириною (Ш) та площі (S). 

Розміри ЗХЗ залежать від багатьох факторів, у тому числі: 

а)  типу і кількості НХР, що може  вилитися під час аварії; 

б) умов збереження НХР (ємність з НХР може знаходитись на поверхні землі, не маючи 

захисного валу чи піддону – це не обвалована ємність; ємність, що має піддон або захисний 

вал, буде обвалованою); 

в) ступеня  вертикальної стійкості повітря (інверсія, коли знизу холодне повітря, а зверху 

– тепле, перемішування повітря у вертикальній площині мінімальне; ізотермія – температура 

по висоті майже не змінюється; конвекція – знизу тепле повітря, зверху холодне, 

перемішування повітря у вертикальній площині максимальне); 

г) швидкості вітру; 

д) характеру місцевості на шляху руху хмари зараженого повітря (закрита місцевість при 

наявності пагорбів, високого лісу, високих будинків; відкрита місцевість – при відсутності 

перешкод). 

 

Рис. 1. Прогнозована зона хімічного зараження. 

 

     ЦЕХ 

Г 

R 

Ш
 

Хімічний об’єкт 

S 
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Визначення  глибини ЗХЗ пропонується табличним методом (Додаток. 1) з 

використанням поправочних коефіцієнтів: 

м ісцобв

в
табл

КК

К
ГГ


 , 

де Гтабл – глибина ЗХЗ, що отримана з Додатку 1; 

Кобв – коефіцієнт, що враховує наявність обвалування у ємності з НХР (Кобв = 1,5 для 

обвалованій ємності і Кобв = 1 для не обвалованої); 

Кмісц – коефіцієнт, що враховує характер місцевості (для відкритої – Кмісц = 1, для 

закритої Кмісц = 3,5); 

Кв – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру( табл.1). 

Табл..1  

Поправочний коефіцієнт на швидкість вітру 

Швидкість вітру 1 2 3 4 
Поправочний 

коефіцієнт Кв 

інверсія 1 0,6 0,45 0,38 
ізотермія 1 0,71 0,55 0,5 
конвекція 1 0,7 0,62 0,55 

 

Ширина ЗХЗ залежить від глибини зони і ступеня вертикальної стійкості повітря 

Ш = 0,2Г – при інверсії; 

Ш = 0,35Г – при ізотермії; 

Ш = 0,6Г – при конвекції. 

Площа ЗХЗ у вигляді рівнобедреного трикутника дорівнює     ШГS  5,0  

Задача 2. Розрахувати час підходу хмари зараженого повітря до цеху. 

Час підходу хмари зараженого повітря до відповідного об’єкта залежить від відстані (R) 

між об’єктом та місцем аварії, а також від швидкості переміщення (W) хмари.   

W

R
tпідх 

 

Середня швидкість переміщення переднього фронту хмари залежить від швидкості 

приземного вітру і ступеня вертикальної стійкості повітря (табл.2) 

Табл.2 

Середня швидкість переміщення переднього фронту хмари зараженого повітря, км/год 

Швидкість вітру, м/с 1 2 3 4 
Інверсія 5 10 16 21 
Ізотермія 6 12 18 24 
Конвекція 7 14 21 28 
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Задача 3. Визначити тривалість зараження цеху. 

Тривалість зараження цеху, або час ура жальної дії (tур) НХР, визначається тривалістю 

випаровування (tвип) розлитої НХР:  

вип

випур
C

G
tt  , 

де G – маса розлитої НХР; 

 Cвип – швидкість  випаровування. 

Пропонується спрощений (табличний) метод розрахунку часу дії ураження НХР 

швтаблурур Ktt  .. . 

де tур.табл. – табличне значення величини (табл.3); 

 Кшв – поправочний коефіцієнт, що враховує швидкість вітру (табл.4). 

Табл.3 

Час дії ураження  НХР (в годинах) для  швидкості вітру 1 м/с 

 

НХР 

Наявність обвалування у ємності 
Не обвалована Обвалована 

Хлор 1,3 22 
Фосген 1,4 23 
Аміак 1,2 20 

Сірчистий ангідрид 1,3 20 
 

Якщо швидкість вітру відрізняється від 1 м/с, то отриманий з табл.3 результат треба 

помножити на поправочний коефіцієнт (табл.4) 

Табл.4 

Поправочний коефіцієнт, що враховує швидкість вітру 

Швидкість вітру, м/с 1 2 3 4 
Поправочний коефіцієнт 1 0,7 0,54 0,43 

 

Задача 4. Визначити можливі утрати серед робітників цеху. 

Утрати серед людей залежать від ступеню їх захисту та своєчасного використання 

протигазів. Під час зараження цеху люди можуть знаходитись у сховищах (якщо вони є), в 

приміщеннях будинків, де вони працюють, або на відкритій місцевості. Будинки мають 

відповідні захисні властивості, тому утрати серед людей, які там знаходяться, будуть 

меншими. Протигази значно підвищують захист людей, але не дають повної гарантії їх 

безпеки. Так, протигази невірно підібраного розміру, старі (що втратили свої захисні 

властивості) знижують імовірність захисту людей від ураження. 

Можливі втрати людей (%) визначаються з табл.5 

Табл.5 
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Можливі втрати людей в осередку хімічного ураження, % 

Умови перебування 

людей 

Забезпеченість протигазами 

0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

В будівлях 50 40 35 30 27 22 18 14 9 4 

Поза будівлями (на 

відкритій місцевості) 

90…100 75 65 58 50 40 35 25 18 10 

 

5. Загальні висновки. 

a) Чи потрапляє цех у ЗХЗ (визначається порівнянням розрахункової глибини ЗХЗ і 

заданої відстані від цеху до місця аварії і при Г ≥ R – потрапляє, при Г < R – не 

потрапляє); 

б)  Доцільний посіб захисту робітників цеху (евакуація, або укриття в сховищі – 

визначається шляхом розрахунків); 

в)  Які заходи доцільно вжити заздалегідь, до виникнення аварії (розробити план 

евакуації, підтримувати сховище у готовності до укриття людей; забезпечити усіх 

робітників протигазами). 

 

Примітка.  Доцільний спосіб захисту людей обирається з таких міркувань: 

Використання протигазів є обов’язковим для всіх з моменту оповіщення про небезпеку і до 

тих пір, доки люди не вийдуть у безпечний район, або не укриються у сховищі.  

Евакуація в безпечний район є найкращим способом захисту від хімічної небезпеки. 

Евакуюють людей, як правило, в бік перпендикулярний напряму вітру. Щоб вийти з ЗХЗ 

вважається достатнім час  

рух

рух
V

Ш
t  , 

де Ш – ширина ЗХЗ (метрах); 

Vрух – швидкість руху людей (середня швидкість руху людей прискореним кроком є 80 м/хв). 

Люди можуть встигнути евакуюватись, якщо час підходу зараженої хмари 

опрухпідх ttt  , 

де tоп – час потрібний для оповіщення людей.  

Для умов цієї роботи для всіх варіантів беремо  tоп = 2 хв. Тоді умовою для евакуації людей 

буде хвtt рухпідх 2 . 

Якщо люди не встигають  евакуюватись (тобто хвtt рухпідх 2 ),  то доцільним вважається 

укриття людей в сховищі 
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Приклад  

Оцінити хімічну обстановку в районі виробничого цеху, яка  може скластися після аварії на 

ХНО і вітрі в бік цеху. 

 

Вихідні дані 

1. Відстань від цеху до хімічного об’єкта – 2,5 км. 

2. Тип і маса НХР – фосген, 5 тонн. 

3. Ємність з НХР обвалована. 

4. Ступінь вертикальної стійкості повітря – інверсія. 

5. Швидкість приземного вітру – 2 м/с. 

6. Характер місцевості між цехом і ХНО – відкрита. 

7. Забезпеченість робітників протигазами – 80%. 

Розв’язання задач 

1. Визначення розмірів ЗХЗ.   

Глибина ЗХЗ розраховується за формою  

м ісцобв

в
табл

КК

К
ГГ


  

З Додатку 1 знаходимо глибину ЗХЗ (Гтабл):   Гтабл = 23 

Для обвалованої ємності Кобв = 1,5, для закритої місцевості Кмісц = 3,5 і для швидкості вітру – 2 

м/с при інверсії Кв = 0,6. 

В результаті отримуємо 

кмГ 6,2
5,35,1

6,0
23 


  

Ширина ЗХЗ для інверсії: кмГШ 52,06,22,02,0   

Площа ЗХЗ:  
268,052,06,25,05.0 кмШГS   

Попередній висновок. Якщо глибина ЗХЗ – 2,6 км, а відтань до НХО – 2,5 км, то цех потрапляє 

в ЗХЗ. 

 

2. Визначення часу підходу хмари зараженого повітря до цеху 

Час підходу зараженої хмари до цеху розраховуємо за формулою 



 

 89 

 
W

R
tпідх  . 

Величину середньої швидкості руху переднього фронту хмари для заданих вихідних даних 

знаходимо з табл.2 

W = 10 км/год 

Тоді, при R = 2,5 км 

хвилингодtпідх 1525,0
10

5.2
  

Висновок. Через 15 хвилин після розливу почнеться зараження території цеху. 

 

3. Визначення тривалості зараження цеха (часу уражальної  дії НХР). 

Як було розглянуто 

швтаблурур Ktt  .. . 

З табл.3 знаходимо, що для фосгену в обвалованій ємності tур.табл = 23 год. 

Для швидкості вітру – 2 м/с з табл.4 знаходимо Кшв = 0,7. 

Таким чином,  годt ур 1,167,023  . 

Висновок. Тривалість зараження території розташування цеху очікується на протязі 16,1год. 

 

4. Визначення можливих утрат людей, працюючих в цеху. 

Для наведених вихідних даних з табл..5 знаходимо, що можливо ураження:  

14% людей з тих, хто працює в будівлі; 

25% людей з тих, хто працює (знаходиться) поза будівлею на відкритій місцевості. 

 

Загальні висновки  

1. Визначено, що Г>R, це означає, що цех потрапляє в ЗХЗ. 

2. Час руху людей із ЗХЗ 

 хв
Ш

t рух 5,6
80

520

80
  

Враховуючі, що хвtпідх 15 , 

хвхвtt рухпідх 5,825,62   
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Доцільним способом захисту людей є евакуація їх у безпечний район. 

3. Заздалегідь треба розробити план евакуації людей і забезпечити усіх (100 %) протигазами. 

 

ВИСНОВОК. 

Проведення евакуаційних заходів при загрозі або під час НС дозволяє надійно 

захистити велику кількість населення. Недоліками цього способу захисту є велика потреба у 

часі (від декількох годин до доби) і великі матеріальні та людські витрати. 

 

 Додаток 1 

Глибина ЗХЗ на відкритій місцевості для не обвалованій ємності 

і швидкості вітру 1 м/с 

Тип НХР Кількість НХР в ємності, тонн  

5 10 25 50 75 100 

 

П Р И   І Н В Е Р С І Ї 

Хлор, фосген 23 40 80 Більш як 80 

Аміак 3,5 4,5 6,5 9,5 12 15 

Сірчистий ангідрид 4 4,5 7 10 12,5 17,5 

 

П Р И   І З О Т Е Р М І Ї 

Хлор, фосген 4,6 7 4,5 16 19 21 

Аміак 0,7 ,09 1,3 1,9 2,4 3 

Сірчистий ангідрид 0,8 0,9 1,4 2 2,5 3,5 

 

П Р И  К О Н В Е К Ц І Ї 

Хлор, фосген 1 1,4 1,96 2,4 2,85 3,15 

Аміак 0,21 0,27 0,39 0,5 0,62 0,66 

Сірчистий ангідрид 0,24 0,27 0,42 0,52 0,65 0,77 
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Додаток 2 

 

Задані параметри 

 

В А Р І А Н Т И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Найменування НХР Фосген 

 

Сірчистий ангідрид Хлор 

Маса НХР (G), т 10 25 50 75 100 100 25 50 75 100 10 25 

Наявність обвалування Не обв. Обвал. Не обв. Обвал. Обвал. Не обв. Обвал. Не обв. Не обв. Обвал. Не обв. Не обв. 

Відстань до місця аварії (R), 

км 

4 3 5 6 2 0,7 2,5 1,2 1 0,6 1,3 1,0 

Характеристика місцевості Закрит. Закрит. Відкрит. Відкрит. Відкрит. Відкрит. Відкрит. Закрит. Відкрит. Відкрит. Відкрит. Відкрит. 

Ступінь вертикальної 

стійкості повітря 

Інверсія Ізотермія Конвекція Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість вітру (V), м/с 1 2 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 

Забезпеченість протигазами, 

% 

50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 

 

Задані параметри 

 

В А Р І А Н Т И 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Найменування НХР Хлор 

 

Аміак Фосген 

 

Маса НХР (G), т 50 75 100 100 75 50 25 10 25 50 75 100 

Наявність обвалування Обвал. Обвал. Обвал. Не обв. Обвал. Не обв. Обвал. Не обв. Не обв. Обвал. Не обв. Не обв. 

Відстань до місця аварії (R), 

км 

9 11 9 0,8 0,6 1,2 2 8 3 1,5 1,5 2 

Характеристика місцевості Відкрит. Відкрит. Закрит. Відкрит. Відкрит. Закрит. Закрит. Відкрит. Закрит. Закрит. Відкрит. Відкрит. 

Ступінь вертикальної 

стійкості повітря 

Конвекція Ізотермія Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість вітру (V), м/с 1 1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 2 

Забезпеченість протигазами, 

% 

50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 
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Додаток 3 

Звіт по практичній робот №2 з цивільного захисту на тему  

Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки 

під час аварії на хімічно небезпечних об’єктах 

 

Прізвище, ініціали ___________________________________________ група________ 

номер варіанту_______ 

Вихідні дані: 

1. Найменування НХР - 
2. Маса НХР (G), т - 
3. Наявність обвалування - 
4. Відстань до місця аварії (R), км - 
5. Характеристика місцевості - 
6. Ступінь вертикальної стійкості повітря - 
7. Швидкість вітру (V), м/с - 
8. Забезпеченість протигазами, % - 
Розрахункова частина: 

1. Визначення розмірів і площі ЗХЗ 

Гтабл.= 

коефіцієнт обваловування, Кобв = 

коефіцієнт місцевості, Кмісц = 

коефіцієнт, що враховує швидкість вітру, Кв = 

глибина Г= 

ширина Ш= 

площа S= 

Попередній висновок: 

2. Час підходу хмари зараженого повітря до цеху 

швидкості переміщення хмари W= 

час підходу хмари tпідх = 

Висновок:  

3. Тривалість зараження цеху 

часу ураження tур.табл= 
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поправочний коефіцієнт Кшв= 

часу дії ураження tур= 

Висновок: 

4. Можливі утрати серед робітників цеху 

Утрати в будівлях Убуд= 

Утрати поза будівлями (на відкритій місцевості) Умісц=  

5. Загальні висновки 

1. Чи потрапляє цех у ЗХЗ – 

2. Час руху людей із ЗХЗ tрух = 

доцільний спосіб захисту робітників цеху (евакуація чи укриття в сховищі) – 

3.  

 

 

висновок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


