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Лекція 2 

Лекція – презентація 

Тема: Техногенні небезпеки та їх наслідки. Соціальні, соціально-політичні та 

психологічні небезпеки 
 

Навчальна мета: формувати розуміння виникнення та розповсюдження 

техногенних та соціальних небезпек; розширювати та поглиблювати  знання студентів в 

галузі поширення техногенних та соціальних небезпек. 

Виховна мета: підвищувати у майбутніх спеціалістів мотивацію з отримання знань 

в галузі безпеки життєдіяльності; виховувати здатність до самостійної роботи; розвивати 

вміння приймати важливі самостійні рішення; формувати норми поведінки, прагнення  

досягнення суспільно-корисних цілей.   

Розвивальна мета: розвивати інтерес до вивчення техногенних та соціальних 

небезпек; спонукати до пізнавальної, творчої діяльності; навчити студентів 

інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності дані досліджень природних 

небезпек. 

 Методична мета: показати методику проведення лекцій з використанням 

інтерактивних технологій як засобу активізації процесу навчання. 

План 

1. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори.   

2. Соціальні, соціально-політичні та психологічні небезпеки. 

 

Технічні засоби навчання: 

- мультимедійний проектор;                           

- персональний комп’ютер. 



   Наочність: 

- тематична презентація в Power Point; 

- опорний конспект лекцій. 
 

Література: 

Базова: 

1. Зеркалов Д.В. Безпезпека життєдіяльності. Навчюпосіб. – К.: Основа, 2011. – С.181-

243 

2. Протасенко О.Ф. Безпека життєдіяльності: конспект лекцій / О.Ф.Протасенко, 

Ю.В.Буц – Х.: Вид.ХНЕУ, 2014. – С. 58-78. 
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Питання для самостійного опрацювання 

1. Небезпечні події на транспорті й аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до 

транспортування небезпечних речовин. 

2. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивного 

забруднення територій унаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення. 

3. Типологія аварій на на хімічно небезпечних об'єктах та вимоги до їх розміщення й 

розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація 

дозиметричного і хімічного контролю. 

4. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

5. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, 

властивості. 

 

 

Література: 

Безпека життєдіяльності. Методичні рекомендації для самостійної роботи. / Уклад.: 
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1. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу 

У зв’язку з технізацією техногенні небезпеки за своєю чисельністю і масштабами 

заподіяної шкоди виходять на перше місце серед інших.  

Поряд природними небезпеками в сфері промислового й сільськогосподарського 

виробництва, на транспорті й в інших галузях економіки можливі різні відхилення 

параметрів технологічних процесів, інших характеристик і показників від норм і вихід їх 

з-під контролю людини, що в ряді випадків приводить до різних аварій, катастрофам, 

пожежам та ін. Ці та їм подібні явища належать до техногенних небезпек, тому що 

відбуваються насамперед у рамках техносферы. 

Таким чином, техногенні небезпеки - це небезпеки, які виникають у результаті 

виробничої діяльності людини на сучасному рівні науково-технічного прогресу й 

пов'язані із впливом на людину об'єктів матеріального оточення, їм створених.   

 

Джерелами техногенних небезпек можуть бути: 

 транспортні засоби; 

 технологічне встаткування; 

 горючі, легкозаймисті й вибухонебезпечні речовини й матеріали; 

 технологічні процеси, що відбуваються при підвищених тисках і 

температурах; 

 електроенергія; 

 хімічні речовини; 

 різні види випромінювань (іонізуюче, електромагнітне, акустичне й ін.). 

 

За характером техногенні небезпеки поділяються на механічні, хімічні, 

енергетичні. 

1. Механічні – це небезпеки, які створюють об’єкти, що падають, рухаються, 

обертаються. До механічних небезпек пасивного характеру відносять колючі та ріжучі 

предмети, слизькі та нерівні поверхні, відкриті люки підземних колекторів. 

2. Хімічні небезпеки. До них відносяться хімічні речовини та елементи, які 

використовуються в промисловості, сільському господарстві, побуті та можуть бути 

шкідливими для здоров’я людей. До цієї категорії належать забруднення атмосфери, 

водойм і ґрунтів небезпечними хімічними речовинами. Ступінь ураження залежить від 

фізико-хімічних і токсичних властивостей хімічних речовин, тривалості та шляхів їх 

впливу на організм людини. Майже 40 небезпечних хімічних речовин, які найбільш 

поширені в промисловості та сільському господарстві, об’єднали під загальною назвою – 

сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). До них відносять: хлор (Cl), аміак (NH3), фосген 

(COCl2), оксид вуглецю (CO), сірчистий ангідрид (SO2) тощо. 

3. Енергетичні небезпеки – це різного роду випромінювання (електромагнітні, 

іонізуючі, теплові, світлові тощо), а також шуми, вібрації, вибухи, пожежі. 

 

Класифікація й номенклатура вражаючих факторів фізичної та хімічної дії 

джерел техногенних небезпек 

Вражаючий фактор – це чинник життєвого середовища, який за певних умов завдає 

шкоди людям чи системам життєзабезпечення людей та призводить до матеріальних 

збитків. 

За своїм походженням вражаючі фактори поділяють на: 

- фізичні, в тому числі енергетичні (ударна повітряна чи водна хвиля, 

електромагнітне, акустичне, іонізуюче випромінювання, об'єкти, що рухаються з 

великою швидкістю або мають високу температуру тощо); 



- хімічні (хімічні елементи, речовини та сполуки, що негативно впливають на 

організм людей, фауну та флору, викликають корозію, призводять до руйнації об'єктів 

життєвого середовища); 

- біологічні (тварини, рослини, мікроорганізми); 

- соціальні (збуджений натовп людей); 

- психофізіологічні. 

 

Фізичні фактори навколишнього середовища найрізноманітніші. Вони 

справляють на людину енергетичний вплив (термічний, механічний, радіаційний, 

електричний, електромагнітний). 

До фізичних факторів належать: 

- метеорологічні (температура, вологість, швидкість повітря); 

- світлотехнічні (освітлення та кольорове забезпечення, інфрачервоне, світлове 

(видиме), ультрафіолетове випромінювання); 

- бароакустичні (атмосферний тиск, звук, шум); 

- механічні (прискорення, вібрації); 

- радіаційні (фон, аномалії). 

До хімічних факторів належать: хімічний склад повітря, води, ґрунтів. 

 

Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки 

Промислова аварія – це подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, 

території або акваторії загрозу для життя та здоров’я людей та спричиняє руйнування 

будівель, споруд, обладнання, транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. 

Це вихід з ладу машин, механізмів, пристроїв, комунікацій внаслідок порушення 

технології виробництва, правил безпеки, помилок, що були зроблені під час 

проектування, будівництва, а також внаслідок стихійного лиха.  

Згідно з розмірами та завданою шкодою розрізняють легкі, середні, важкі та 

особливо важкі аварії.  Особливо важкі спричиняють великі руйнування та 

супроводжуються чисельними жертвами. 

Найчастіше промислові аварії відбуваються на гірничо-металургійних комплексах 

(шахтах, кар’єрах), теплових та атомних електростанціях, хімічних заводах. Наслідки 

аварій на шахтах сумні: за кожен мільйон тонн видобутого вугілля в Україні гинуть троє 

гірників. Окрім того, найбільше забруднюють довкілля саме підприємства 

гірничовидобувної та збагачувальної галузей промисловості. 

Катастрофа – це великомасштабна аварія, що спричиняє дуже важкі наслідки для 

людей, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. 

 Глобальні катастрофи охоплюють великі регіони та континенти, а їхній розвиток 

ставить на межу існування всю біосферу, якої наразі залишилося трохи більше 15 % 

(решта – техносфера). Суттєво змінюють умови довкілля теплові електростанції, 

металургійні та хімічні заводи. На електростанції припадає 35 % сумарного забруднення 

води і 46 % – забруднення повітря. Теплоелектростанції ( ТЕС) викидають у повітря 

сполуки сірки, вуглецю й азоту. 

Найбільші наслідки аварій і катастроф – це хімічні виробництва: аміаку, кислот, 

фосфоричних добрив, хлору, пестицидів, каустичної соди, ртуті. Найбільших збитків 

завдає використання пестицидів – щорічно у світі їх використовують близько 4 млн. т. 

Проте лише 1% досягає мети, а саме – впливає безпосередньо на шкідників. Решта 

вимивається у ґрунти та водойми і згодом негативно впливає на організм людини. Втрата 

міцності гірських порід з подальшим зміщенням їх (деформацією), створенням проваль 

та руйнуванням будівель та споруд виникає внаслідок вивітрювання осадами та 



підземними водами, системними поштовхами і нерозважливою господарською 

діяльністю людини. Обсяг зсувів та проваль, що виникають під час техногенних 

катастроф, знаходяться в межах від декількох сотень до багатьох мільйонів кубічних 

метрів. 

Гідродинамічні об’єкти та їх призначення. Причини виникнення 

гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори 

 

Гідродинамічні об’єкти – це інженерні чи природні споруди для використання 

водних ресурсів або для боротьби з руйнівною дією води. Їх призначення полягає у 

використанні кінетичної енергії води ( ГЕС), меліорації, захисті прибережних територій 

від повеней (дамби), водопостачання міст і зрошення полів, регулювання рівня води під 

час паводків, забезпечення діяльності морських і річкових портів (канали, шлюзи). 

Гідродинамічні аварії – це аварії на гідротехнічних спорудах, коли вода 

поширюється з великою швидкістю, що створює загрозу виникнення надзвичайної 

ситуації техногенного характеру.  

Характерним для катастрофічного затоплення при руйнуванні гідроспоруд є значна 

швидкість поширення (до 25 км/год), висота (до 20 м) та ударна сила (до 10 тонн на см2) 

хвилі прориву, а також швидкість затоплення всієї території. 

Гідродинамічні аварії переважно виникають внаслідок аварій на гідротехнічних 

спорудах при їх руйнуванні (прориві). 

Причинами гідродинамічних аварій є: 

 природні явища або стихійні лиха (землетруси, обвали, зсуви, зруйновані 

греблі паводковими водами, розмив ґрунтів, урагани тощо.); 

 техногенні фактори (руйнування конструкцій спорудження, помилки в 

проектуванні й експлуатації, зношування й старіння устаткування, порушення 

режиму водозбору тощо); 

 надзвичайні ситуації воєнного часу (сучасні засоби поразки (СЗП) і 

терористичні акти). 

 

Наслідками гідротехнічних аварій є: пошкодження та руйнування гідровузлів, 

загибель людей, утворення зони катастрофічного затоплення місцевості. Найважчими 

наслідками супроводжуються гідродинамічні аварії, які спричиняють катастрофічні 

затоплення. 

Зона катастрофічного затоплення – це частина зони затоплення, в межах якої 

поширюється хвиля прориву, що викликає масові втрати людей та тварин, затоплення 

значної кількості населених пунктів, посівних площ, руйнування будинків і споруд. У 

зоні катастрофічного затоплення можуть опинитися небезпечні виробничі об'єкти. Час, 

протягом якого території можуть перебувати під водою, коливається від декількох годин 

до декількох діб. 

Основні вражаючі фактори катастрофічного затоплення – це руйнівна хвиля 

прориву, водний потік або води, які затоплюють територію. 

Хвиля прориву гідротехнічних споруд виникає внаслідок прориву гребель, шлюзів, 

дамб тощо. Вона має наступні параметри фактору ураження: швидкість хвилі прориву, 

глибина хвилі прориву, температура води, час існування хвилі прориву. Хвиля прориву 

утворюється в нижньому б'єфі в результаті прориву греблі й стрімкого падіння 

величезних масс води, що змітають усе на своєму шляху. Швидкість хвилі прориву 3-25 

км/год (у горах до 100 км/ч), висота хвилі – 2-12 м. 

Довготривалі наслідки гідродинамічних аварій пов'язані із залишковими чинниками 

затоплення – наносами, забрудненням, змивом ґрунту. 



Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння 

Горіння – це екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується 

виділенням диму та (або) виникненням полум’я та (або) світіння. Для виникнення 

горіння необхідна наявність горючої речовини, окислювача та джерела запалювання.  

Розрізняють два види горіння: повне – при достатній кількості окислювача, і 

неповне – при нестачі окислювача. 

Продуктами повного горіння є діоксид вуглецю, вода, азот, сірчаний ангідрид тощо. 

При неповному горінні утворюються горючі і токсичні продукти (оксид вуглецю, 

альдегіди, смоли, спирти тощо). За швидкістю розповсюдження полум’я горіння 

поділяється на дефлаграційне (в межах 2–7 м/с), вибухове (десятки і навіть сотні метрів 

за секунду) і детонаційне (тисячі метрів за секунду). 

 

Процес горіння можливий за наявності: горючої речовини, джерела запалювання, 

окислювача. 

Горюча речовина – це тверда, рідка або газоподібна речовина, здатна 

окислюватись із виділенням тепла та випромінюванням світла. 

Джерело запалювання – це вплив на горючу речовину та окислювач, що може 

спричинити загоряння. Джерела запалювання поділяються на відкриті та приховані. За 

відсутності одного з трьох факторів горіння не виникає. 

 

Розрізняють наступні різновиди горіння: вибух, детонація, спалах, займання, 

спалахування, самозаймання, тління. 

Вибух – це надзвичайно швидке хімічне перетворення, що супроводжується 

виділенням енергії та утворенням стислих газів, що здатні виконувати механічну роботу.  

Детонація – це горіння, яке поширюється зі швидкістю кілька тисяч метрів за 

секунду. Виникнення детонації пояснюється стисненням, нагріванням та переміщенням 

суміші, що не згоріла, перед фронтом полум’я, що призводить до прискорення 

поширення полум’я та виникнення в суміші ударної хвилі. 

Спалах – це швидке згоряння горючої суміші без утворення стислих газів, яке не 

переходить у стійке горіння. 

Займання – це виникнення горіння під впливом джерела запалювання. 

Спалахування – це займання, що супроводжується появою полум’я. 

Самозаймання – це початок горіння без впливу джерела запалювання. 

Самоспалахування – це самозаймання, що супроводжується появою полум’я. 

Тління – це горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізнається з 

появою диму. 

Основні способи припинення горіння: 

 холодження зони горіння або речовин, які горять, нижче встановлених температур; 

 ізоляція вогнища горіння від повітря; 

 зниження концентрації кисню в повітрі шляхом розбавлення негорючими газами; 

 хімічне гальмування (інгібування) швидкості реакцій окиснення (горіння) у 

полум’ї; 

 механічний зрив полум’я сильним струменем води, порошку чи газу; 

 створення умов перешкоди вогню, за яких полум’я поширюється через вузькі 

канали, переріз яких менше діаметра, що гаситься. 

Кожному способу припинення горіння відповідає конкретний вид вогнегасних 

речовин. 

 

 



Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, 

руйнування будівель, споруд, технічного устаткування та забруднення 

навколишнього природного середовища 

 

Вибух – це процес вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об’ємі за 

короткий інтервал часу. В результаті вибуху речовина перетворюється в дуже нагрітий 

газ із в соким тиском. Утворений газ з великою силою діє на навколишнє середовище, 

викликаючи його рух. Породжений хвилею тиск називається вибуховою хвилею. В міру 

віддалення від місця вибуху механічна дія вибухової хвилі слабшає. 

Пожежовибухові явища характеризуються наступними факторами: 

 повітряною ударною хвилею; 

 тепловим випромінюванням та уламками, що розлітаються; 

 дією токсичних речовин, які застосовувалися в технологічному процесі або 

утворилися під час пожежі, або інших аварійних ситуаціях. 

 

Масштаби наслідків вибухів залежать від їхньої детонаційної потужності та 

середовища, в якому вони відбуваються. 

Радіуси зон ураження можуть доходити до декількох кілометрів. 

 

Класифікація об’єктів за їх пожежо- та вибухонебезпекою. Показники пожежо- 

та вибухонебезпеки речовин і матеріалів 

 

Відповідно до ОНТП 24-86 приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою поділяються на п'ять категорій (А, Б, В, Г, Д). 

Категорія А. Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 

28ºС в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні 

суміші, через спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху 

в приміщенні, що перевищує 5 кПа. 

Категорія Б. Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою 

спалаху більше 28ºС та горючі рідини в такій кількості, що можуть утворюватися 

вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, через спалахування яких 

розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 

кПа. 

Категорія В. Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі 

речовини і матеріали, речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем 

повітря або одне з одним горіти лише за умови, що приміщення, в яких вони 

знаходяться, або використовуються, не відносяться до категорій А та Б. 

Категорія Г. Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або 

розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого 

тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалахують або 

утилізуються як паливо. 

Категорія Д. Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. 

 

Згідно з категоріями приміщень визначають вимоги до конструктивних та 

планувальних рішень будівель, споруд, приміщень та до їх вогнестійкості. Відповідні 

категорії приміщень повинні бути позначені на вхідних дверях приміщення, а також на 

межах зон всередині приміщення та зовні.  

Головним заходом запобігання пожеж і вибухів від електрообладнання є правильний 

вибір і експлуатація обладнання у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях. Згідно з 



Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), приміщення поділяються на 

вибухонебезпечні (В-І, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-ІІ, В-ІІа) і пожежонебезпечні (П-І, П-ІІ, П-ІІа, 

П-ІІІ) зони. 

Вибухонебезпечна зона – це простір, в якому є або можуть з'явитися 

вибухонебезпечні суміші. 

Пожежонебезпечна зона – це простір, де можуть знаходитися горючі речовини як 

при нормальному технологічному процесі, так і при можливих його порушеннях. 

Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів визначають з метою 

отримання вихідних даних для розробки та створення системи забезпечення 

пожежовибухобезпеки.  

 

Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Відповідальність за порушення 

(невиконання) вимог пожежної безпеки 

 

Забезпечення пожежної безпеки – це невід'ємна частина державної діяльності 

щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього 

природного середовища.  

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, Цивільний 

кодекс України та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і 

розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України; рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та 

регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. А саме: 

1. Загальнодержавні акти. До них відносяться: Цивільний кодекс України; НАПБ 

А.01.001–95 "Правила пожежної безпеки в Україні". 

2. Міжгалузеві. До документів цього типу віднесено 42 нормативні акти з пожежної 

безпеки. До цих актів, зокрема, увійшли НАПБ Б.02.001–94 "Положення про державну 

пожежну охорону", а також інші правила, положення, інструкції та постанови, що 

окреслюють загальні вимоги пожежної безпеки, обов'язкові для виконання в усіх галузях 

виробничого та невиробничого середовища. До цієї ж групи входить дуже важливий 

нормативний акт, який використовується для визначення рівня пожежної небезпеки 

об'єкта НАПБ Б.07.005–86 "Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности". 

3. Галузеві нормативні акти. Вимоги цієї групи документів з пожежної безпеки 

розповсюджуються на окрему галузь. В реєстрі нараховується 109 таких нормативних 

актів. Серед них: 

- НАПБ В.01.033–86/140 "Правила пожежної безпеки для підприємств електронної 

промисловості"; 

- НАПБ В.01–034–99/111 "Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах 

та в організаціях енергетичної галузі України"; 

- НАПБ В.01.047–95/930 "Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та 

організацій культури". 

4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

дія яких поширюється на підпорядковані їм підприємства, установи, організації. У 

цьому розділі 102 документи. 

5. Міждержавні стандарти з питань пожежної безпеки. До них відносяться деякі 

стандарти системи стандартів безпеки праці СРСР, а також галузеві стандарти СРСР 

(ГОСТы), які стосуються пожежної безпеки. Всього до цієї групи належать 46 стандартів, 

серед яких: 

- ГОСТ 12.004 – 91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования"; 



- ГОСТ 12.1.010 – 76 ССБТ "Взрывобезопасность. Общие требования"; 

- ГОСТ 12.4.009 – 83 ССБТ "Пожарная техника для защиты объектов. Основные 

виды. Размещение и обслуживание"; 

- ГОСТ 12.1.044–89 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения", положення якого безпосередньо 

використовується при аналізі рівня пожежної небезпеки об'єкта. 

6. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань пожежної безпеки. Ця група 

нараховує біля 20 стандартів, у тому числі ДСТУ 2272-93 “Пожежна безпека. Терміни та 

визначення”, а також стандарти на окремі види обладнання для пожежогасіння. 

7. Галузеві стандарти з питань пожежної безпеки (загалом 22 найменування) 

містять вимоги та технічні умови щодо окремих видів обладнання, яке застосовується 

для попередження, перешкоди розповсюдженню, а також гасіння пожеж, які виникають у 

специфічних умовах конкретної галузі. 

 

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

створення перешкод для дiяльностi посадових осiб органiв державного пожежного 

нагляду, невиконання їх приписiв виннi в цьому посадовi особи, iншi працiвники 

пiдприємств, установ, органiзацiй та громадяни притягаються до вiдповiдальностi згiдно 

з чинним законодавством. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки, невиконання приписiв посадових осiб органiв державного пожежного нагляду 

пiдприємства, установи та органiзацiї можуть притягатися у судовому порядку до сплати 

штрафу.  

Розмiри i порядок накладання штрафiв визначаються чинним законодавством 

України. Кошти, одержанi вiд застосування цих штрафних санкцiй, спрямовуються до 

державного бюджету i використовуються для розвитку пожежної охорони та пропаганди 

протипожежних заходiв. Рiшення про накладення штрафу оскаржується у судовому 

порядку в місячний термін. Несплата штрафу протягом мiсяця пiсля остаточного 

вирiшення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пенi в розмiрi двох 

вiдсоткiв за кожний день прострочення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Соціальні, соціально-політичні та психологічні небезпеки 

 

Конфлікт передбачає усвідомлення протиріччя та суб'єктивну реакцію на нього. 

Якщо конфлікт виникає в суспільстві, то це соціальний конфлікт. Будь-який 

соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, об'єктивно стає соціально-

політичним. 

Поняття "соціально-політичний конфлікт" використовується тоді, коли трапляються 

великомасштабні зіткнення всередині держав (громадянська війна, страйки) та між 

державами (війни, партизанські рухи). 

Соціально-політичні конфлікти – це одна з найгостріших форм вирішення будь-

якого протиріччя між державами чи в самій державі шляхом застосування сучасних 

засобів ураження. 

Будь-які конфлікти глобального, регіональною чи міжнаціонального характеру, а 

також вирішення релігійних протиріч, супроводжуються насильством. З точки зору 

безпеки життєдіяльності, будь-які конфлікти можуть об'єднувати небезпечні та шкідливі 

фактори, які властиві майже всім стихійним лихам чи техногенним катастрофам.  

У випадку використання засобів масового ураження наслідки можуть стати 

катастрофічними від зростання масштабів руйнування, вогнищ радіоактивного, хімічного 

чи бактеріологічного зараження величезних територій. 

Суб'єктами соціально-політичного конфлікту стають люди, які усвідомили 

суперечності та обрали як спосіб їхнього вирішення зіткнення, боротьбу, суперництво. 

Такий спосіб вирішення суперечностей здебільшого стає неминучим тоді, коли зачіпає 

інтереси й цінності взаємодіючих груп чи має місце відверте зазіхання на ресурси, вплив, 

територію з боку індивіда, групи, держави (коли йдеться про міжнародний конфлікт). 

Суб'єктами конфліктів є: 

1) окремі люди чи групи, які організовані в соціальні, політичні, економічні та інші 

структури; 

2) об'єднання, які виникають у вигляді політизованих соціальних груп, економічних 

і політичних груп тиску, кримінальних груп, які домагаються певних цілей. 

Помітне місце нині посідає один з різновидів соціального конфлікту – міжетнічний, 

пов'язаний із суперечностями, що виникають між націями. Особливої гостроти він набув 

у країнах, які зазнали краху форми державного устрою. 

Існує дві форми перебігу конфліктів: 

- відкрита – це відверте протистояння, зіткнення, боротьба; 

- закрита або латентна, коли відвертого протистояння немає, але ведеться 

прихована боротьба. 

Вражаючі фактори звичайної зброї. 

 

Звичайною називається зброя, дія якої базується на використанні енергії 

вибухових та запалювальних речовин та сумішів. Багато видів звичайної зброї за своїми 

характеристиками наближаються до звичайної ядерної зброї. Найбільш руйнівні: 

• вакуумна зброя; 

• боєприпаси об'ємного вибуху; 

• кумулятивні та бетонобійні бомби; 

• кулькові та касетні бомби. 

У боєприпасах об'ємного вибуху використовують різноманітні горючі суміші 

(метан, бутан, пропилен, метилацетилен тощо). Під час вибуху паливо розбризкується, 

випаровується, переміщується з киснем повітря та вибухає, утворюючи надзвукову 

повітряну ударну хвилю з надмірним тиском до 30 кг/см2.  



Серед сучасних засобів ведення війни особливе місце займає зброя масового 

ураження, до якої відносять ядерну, хімічну та біологічну (бактеріальну). Вражаюча дія 

ядерної зброї базується на використанні енергії, що виділяється у виді вибуху при 

ядерних перетвореннях.  

 

Види тероризму, його вражаючі фактори 

Терор став складовою частиною сучасного життя, набув глобального характеру. 

Тероризм – це форма політичного екстремізму, застосування чи загроза 

найжорстокіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей та залякування 

для досягнення певних цілей. 

Найбільш поширеними терористичними актами є: 

 напади на державні або промислові об’єкти; 

 захоплення державних установ або посольств; 

 захоплення літаків або інших транспортних засобів; 

 викрадення або насильницькі дії проти жертви; 

 політичні вбивства; 

 вибухи та масові вбивства, розраховані на залякування; 

 розповсюдження інфекційних хвороб. 

 

У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" визначено, що тероризм – 

суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 

застосуванні насильства шляхом: захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, 

залякування населення та органів влади, вчинення інших посягань на життя чи здоров'я 

пересічних громадян, або погрози про вчинення злочинних дій з метою досягнення 

певних цілей. 

Наміри терористів реалізуються шляхом проведення терористичних актів.  

Терористичний акт є однією з найнебезпечніших форм прояву тероризму. 

Найбільш поширеними у світі терористичними актами є: 

- підрив житлових будинків, промислових та іншихспоруд, транспортних засобів 

тощо; 

- захоплення заручників, транспортних засобів, державних установ, місць 

громадсько-культурного призначення. 

Тероризм здійснюється окремими особами, групами, що виражають інтереси певних 

політичних рухів або представляють країну, де тероризм піднесений до рангу державної 

політики. 

Тероризм – антигуманний спосіб вирішення політичних проблем в умовах 

протиборства, зіткнення інтересів різних політичних сил. Він може застосовуватись як 

засіб задоволення амбіцій окремими політичними діячами, або як знаряддя досягнення 

своїх цілей мафіозними структурами, кримінальним світом. 

Сучасне суспільство зіткнулося з багатьма видами тероризму. А саме: 

1. Внутрішньодержавний тероризм, що являє собою діяльність спеціально 

організованих терористичних груп або терористів-одинаків, дії яких спрямовані на 

досягнення різних політичних цілей у межах однієї держави. 

2. Сучасний політичний тероризм, який зійшовся з кримінальною злочинністю, 

вони взаємодіють і підтримують один одного. Їхні мета та мотиви можуть бути різними, 

але збігаються форми і методи. 

3. Міжнародний тероризм – це коли державний терроризм виходить за межі 

окремих країн. Останнім часом цей вид тероризму набув небачених, глобальних 

масштабів. Міжнародний тероризм розхитує державні і політичні підвалини, завдає 



величезних матеріальних збитків, знищує пам'ятники культури, підриває міжнародні 

відносини.  

Різновидами міжнародного є транснаціональний та міжнародний кримінальний 

тероризм.  

Відповідно до спрямованості тероризм класифікують на: 

- соціальний, що переслідує мету корінної або часткової зміни економічного чи 

політичного устрою власної країни; 

- націоналістичний, що практикується організаціями сепаратистського спрямування 

та організаціями, які поставили собі за мету боротьбу проти диктату інонаціональних 

держав; 

- релігійний, що пов'язаний з боротьбою прихильників однієї релігії (або секти) в 

рамках спільної держави з прихильниками інших чи зі спробою скинути світську владу і 

поставити владу релігійну. 

 

Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини 

 

Інформація – явище багатостороннє, складне і внутрішньо, суперечливе з багатьма 

видами та формами, які ніяк не тотожні між собою. Інформація (від лат. – пояснення) від 

ображає ступінь впорядкованості системи. Життєдіяльність сучасного суспільства чи 

окремої людини, як ніколи раніше, базується на інформаційних взаємовідносинах з 

використанням сучасної однотипної електронної техніки, що сприяє розповсюдженню 

інформаційних технологій в науковій, економічній, банківській сферах.  

Основи інформаційної безпеки в Україні закладені статтею 50 Конституції 

України, на основі якої діє закон "Про інформацію". Право на своєчасну, достовірну 

інформацію – це право кожного громадянина. Для діяльності громадян, громадських 

об'єднань важливим є Закон України "Про інформацію", який гарантує право на 

отримання інформації, вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних та 

музейних фондів. Обмеження цього доступу зумовлюється лише специфікою цінностей 

та особливими умовами їх схоронності, що визначається законодавством (ст. 10). Цією ж 

статтею встановлюється відповідальність за порушення законодавства про інформацію. 

Лише інформація про особу охороняється законом, але кожна особа має право на 

ознайомлення з інформацією, зібраною про неї (ст. 23).  

У здійсненні законних прав на екологічну безпеку важливе місце займає Закон 

України "Про екологічну експертизу", відповідно до яких виділяють два основних види 

експертизи – державну (обов'язкова) і громадську. Останній вид експертизи проводиться 

незалежно від державної і має рекомендаційний характер, другорядне значення. Основне 

завдання держави – забезпечити правове регулювання інформаційних відносин на 

власних теренах, враховуючи міжнародні принципи інформаційної безпеки. Важливою є 

охорона авторських або інтелектуальних прав на різні види інформації незалежно від 

типів носіїв – паперові, електронні та інші. Порушення цих прав пов'язане з 

економічними злочинами, адже незаконна реалізація інформації позбавляє її власника на 

отримання певного доходу, наприклад, через продаж контрафактних відеофільмів, 

лазерних дисків, алгоритмів комп'ютерних програм.  

 

У сучасному світі, де інформація набула надзвичайного значення, важливим є 

поняття "Інформаційна війна". 

Інформаційна війна – це комплекс аспектів – політичні, економічні, 

соціокультурні, етнічні, – за допомогою яких відбувається вплив на суспільство з метою 



психічного контролю над ним. Відомий вислів – "Хто володіє інформацією, той володіє 

світом" – характеризує значення інформаційних війн. 

Інформаційна війна – це цілісна стратегія, запланована система дій, яка може бути 

направлена на підкорення групп людей іншими за допомогою певних методів, засобів без 

кровопролиття чи речовинних руйнацій.  

Виділяють основні методи інформаційної війни: реклама, пропаганда, дроблення 

та фрагментація, перехоплення інформації, її спотворення.  

Для впровадження цих методів використовують різноманітні технічні та 

технологічні засоби – супутники, радіорелейні лінії, Інтернет, електронну пошту, 

звичайні засоби масової інформації. 

Особливості впливу інформаційного чинника на здоров'я людини та безпеку 

суспільства. Інформація в суспільстві ніколи не є самоціллю, вона завжди призначена 

для використання в процесі діяльності. У сфері діяльності інформація може 

використовуватись для досягнення певної мети (у праці і відпочинку, в побуті, 

самоосвіті, освіті, сервісі, комунікаціях). 

Дезінформація – це свідомо наведена невірна, хибна інформація. Адже це не просто 

помилкові відомості (як результат щирої помилки чи недосконалості знань), а засіб 

обдурення чи ошуковання. Наразі вона часто є основою інформаційної зброї (у 

представників влади, політичних партій, адміністративному ресурсі), що 

використовується як різновид психологічної зброї. 

Причини і мотиви зумисного введення фрагментів дезінформації у системи та 

мережі інформації різні.  

Особливо небезпечні рекламно-інформаційні матеріали в Інтернеті. 

Дезінформаційний характер часто має не лише відверта брехня, але й свідоме 

замовчування фактів негативного змісту. 

Інформаційна безпека – це стан захищеності людини, спільноти, установи, 

соціальної групи, суспільства загалом від будь-яких неприємностей, спричинених дією 

саме інформаційних чинників під час перебігу інформаційних процесів або у результаті 

них. 

Шляхи досягнення інформаційної безпеки пов'язані з відверненням та 

запобіганням низки інформаційних ситуацій негативного характеру таких, як: 

- неправильне розуміння (витлумачення) наявної інформації; 

- несвоєчасне її отримання (із запізненням); 

- неповнота інформації, її дефіцит для розв'язання конкретного питання; 

- надлишок інформації, її надмірність, наявність зайвої, непотрібної в даному 

випадку, а тому шкідливої інформації; 

- проникнення до інформаційної системи (або мережі) дезінформації; 

- зловживання конфіденційністю певної інформації. 

Найважливіше для досягнення інформаційної безпеки людини – належним 

чином дбати про своєчасність, якість та можливу повноту інформації, потрібної для 

розв'язання конкретних питань життєдіяльності.  

Однією з умов комфортності самопочуття є оптимальна кількість інформаційного 

навантаження на психіку. Людина, яка постійно відчуває нестачу необхідної інформації 

(або, навпаки, її надмірність), ризикує захворіти. Показово, що значну кількість 

психічних захворювань сучасна медицина розглядає як інформаційні хвороби. До речі, 

однією з причин такого захворювання (на що вже давно звернули увагу американські 

лікарі) може бути надмірне захоплення дитини чи підлітка комп'ютерними іграми, 

особливо азартними, пов'язаними з можливістю великого виграшу. 

 



Корупція, криміналізація суспільства і маніпуляція свідомістю 

Корупція як інтернаціональне глобальне явище притаманне усім країнам, незалежно 

від політичного устрою і рівня економічного розвитку. 

Корупція (від лат. corrumpere – псувати) – протиправна діяльність, яка полягає у 

використанні службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого 

збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів. 

 

Найчастіше цей термін застосовується у відношенні до бюрократичного апарату і 

політичної еліти. Характерною ознакою корупції є конфлікт між діями посадової особи 

та інтересами його роботодавця або конфлікт між діями виборної особи та інтересами 

суспільства. Багато видів корупції аналогічні шахрайству, що здійснюється посадовою 

особою, і відносяться до категорії злочинів проти державної влади. Корупції може бути 

схильна будь-яка людина, що володіє дискреційною владою – владою над розподілом 

якихось ресурсів, що не належать йому, на свій розсуд (чиновник, депутат, суддя, 

співробітник правоохоронних органів, адміністратор, екзаменатор, лікар тощо). 

Головним стимулом до корупції є можливість отримання економічного 

прибутку, пов'язаного з використанням владних повноважень. Причини корупції для 

кожної з країн можуть відрізнятися, але головними серед них є невдало побудована 

система державного управління (або незакінчені реформи в системі органів державного 

управління), непрофесійність топменеджерів в державі, відверто недосконала судова 

система, політична корупція в парламенті, брак політичної волі національних лідерів 

щодо ефективного протистояння проявам корупції, насамперед проявам політичної 

корупції тощо. 

 

Криміналізація – це визначення тих чи інших діянь як злочинів із передбаченням у 

відповідній статті Особливої частини Кримінального кодексу України ознак складу 

злочину та встановленням покарання за його вчинення.  

Конкретними чинниками криміналізації є: 

 виконання Українською державою вимог загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права; 

 забезпечення державою захисту конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, передбачених у розд. II Конституції України, детальне розроблення 

норм якого значно полегшило вирішення завдань кримінально-правової охорони; 

 посилення охорони певних правових ролей, визначених конституційними та 

законодавчими положеннями; 

 об'єктивно встановлена та науково підтверджена інтенсивність протиправної 

поведінки, що визначає поширеність, повторюваність, суспільну небезпечність 

протиправних діянь. 

 

Маніпулювання (лат. мanipulus – жменя) – це вплив на людину (як правило, 

прихований), спрямований домогтися дій, які відповідають меті маніпулятора, дають 

йому певні переваги і вигоди. Такий вплив може здійснюватись як щодо великих 

спільнот, так і індивіда. Для впливу на суспільну свідомість розроблено певні технології, 

які використовують у різноманітних сферах, а найчастіше – у політиці та рекламі.  

 

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини 

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров'я людини, включають в себе 

цілий спектр чинників антропогенного, природного та техногенного походження, які за 



певних умов сягають масштабів надзвичайних ситуацій. Вплив соціальних факторів 

може виявлятися як у вигляді вогнепальних ран, механічних ушкоджень, травм та 

забиття, розтрощень та переломів кісток, отруєнь, опіків тощо, так і у формі будь-яких 

захворювань під час різних соціальних небезпек.  

Здоров’я людини залежить від багатьох чинників. Доведено, що приблизно 50 % 

здоров’я людини визначає спосіб життя.  

Спосіб життя – це сукупність матеріальних умов, суспільних і соціальних 

установок (культури, звичаїв тощо) та природних чинників, які загалом зумовлюють 

поведінку особистості, а також її зворотний вплив на ці фактори. Активна участь людини 

в процесі формування умов життя – обов’язковий елемент поняття "спосіб життя". Адже 

спосіб життя людини – це адекватна реакція на навколишнє середовище в цілому.  

Спосіб життя має велике значення для здоров'я людини і складається з 

чотирьох категорій: 

1) економічної (рівень життя); 

2) соціологічної (якість життя); 

3) соціально-психологічної (стиль життя); 

4) соціально-економічної (устрій життя). 

 

Негативними чинниками способу життя є шкідливі звички, незбалансоване, 

неправильне харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне навантаження, 

малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, непорозуміння в сім’ї самотність, 

низький освітній та культурний рівень тощо. 

Негативно позначається на здоров’ї і несприятливий екологічний стан, зокрема, 

забруднення повітря, води, ґрунту, а також складні природнокліматичні умови. Істотне 

значення має схильність до спадкових захворювань.  

Причиною порушення нормальної життєдіяльності організму та виникнення 

патологічного процессу можуть бути абіотичні (властивості неживої природи) фактории 

навколишнього середовища. Очевидний зв’язок географічного розподілу низки 

захворювань, пов’язаних із кліматично-географічними зонами, висотою місцевості, 

інтенсивністю випромінювань, переміщенням повітря, атмосферним тиском, вологістю 

повітря тощо. На здоров’я людини також впливає біотичний (властивості живої природи) 

компонент навколишнього середовища у вигляді продуктів метаболізму рослин та 

мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів (віруси, бактерії, гриби тощо), отруйних 

речовин, комах та небезпечних для людини тварин.  

Патологічні стани людини можуть бути пов’язані з антропогенними чинниками 

забруднення навколишнього середовища: повітря, ґрунт, вода, продукти промислового 

виробництва.  

Суттєвий вплив на стан здоров’я населення справляють фактори соціального 

середовища: демографічна та медична ситуації, духовний та культурний рівень, 

матеріальний стан, соціальні відносини, засоби масової інформації, урбанізація, 

конфлікти тощо. Окрім цього, людина як істота суспільна, у процесі життєдіяльності 

набуває певних звичок. Звички – це форма поведінки людей, що з'являється під час 

навчання і багаторазового повторення у різних життєвих ситуаціях, складові якої 

виконуються автоматично. Шкідливі звички, навпаки, дезорганізують людину, 

послаблюють її волю, знижують працездатність, погіршують здоров'я і скорочують 

тривалість життя. 

Найпоширенішими чинниками, що негативно впливаютьна стан здоров'я 

людини, є такі шкідливі звички, як наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління. 

Шкідливі звички є вадливими для організму людини. 



Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. 

В історії розвитку людства багато прикладів того, як використовувалися і впливали 

значні маси людей, об'єднані певними переживаннями, на соціально-політичні події. 

Головні ознаки маси людей – це тимчасовість її існування та стихійний характер 

поведінки індивідів, що складають її. 

Найбільш цікаві психічні явища та процеси, властиві такому різновиду маси людей, 

як натовп.  

Натовп можна охарактеризувати як тимчасове об'єднання великої кількості 

людей, що мають безпосередній контакт між собою та майже ідентично реагують на 

певні стимули. Поведінка індивіда у натовпі змінюється, вона суттєво відрізняється від 

властивої йому зазвичай. Це пов'язано з цілою низкою чинників. У масі натовпу в 

індивіда підвищується емоційне сприйняття всього, що він бачить або чує, зростає 

схильність до навіюваності, різко зменшується здатність до критичної переробки 

інформації. 

Інтелекту, послідовності, логічній аргументації немає місця у психології мас. 

Людина впевнена у своїй безкарності (завдяки анонімності), своїй силі (адже маса здатна 

на те, що не під силу індивіду), втрачає почуття відповідальності за власну поведінку. 

Ставши часткою натовпу, людина перестає усвідомлювати себе, як особистість, в 

ній починає переважати несвідоме, а також бажання негайно здійснити навіяні ідеї.  

У сучасній психології виділяють чотири основні види натовпу: випадковий, 

експресивний, конвенційний та діючий. 

Випадковий натовп, наприклад, можна спостерігати на місці дорожньо-

транспортної аварії. Він складається з зацікавлених перехожих, які затрималися на 

деякий час. 

Експресивний натовп – це сукупність людей, що відкрито виражає свої емоції: 

радість, горе, гнів, заперечення. Одним з варіантів експресивного натовпу є екстатичний 

натовп, він може виникати під час релігійних обрядів, шалених карнавалів чи концертів 

музичних кумирів, коли індивіди молитвами, ритуалами або іншими спільними діями 

доводять себе до стану шаленства. 

Конвенційний натовп складається з людей, що поєднані спільними інтересами та 

дотримуються низки правил. Але лише до певного моменту конвенційний натовп діє 

відповідно правилам. Прикладом цього виду натовпу можна назвати групи болільників – 

фанатів футбольних команд, що підтримують своїх кумирів, вболіваючи за них на 

стадіонах. 

Діючий натовп. У соціальній психології вивченню сааме цього виду натовпу 

приділяється особлива увага. Він вважається найбільш значимим у соціально-

політичному відношенні. У свою чергу, діючий натовп поділяють на чотири підвиди: 

агресивний, панічний, здирницький та бунтівний. 

Натовп може виявити іноді дуже високу моральність. 

Діючи на індивіда в натовпі та викликаючи в нього почуття слави, честі, релігії і 

патріотизму, легко можна змусити його пожертвувати навіть своїм життям. Тільки 

натовп здатен до прояву найбільшої безкорисливості та відданості. Почуття ідеї всіх 

окремих одиниць, які базують ціле, і називається натовпом. 

Утворюється колективна душа, яка має тимчасовий характер, але й досить певні 

риси. Натовп в інтелектуальному відношенні завжди знаходиться нижче ізольованого 

індивіда, але з погляду почуттів і вчинків, викликаних цими почуттями, він може бути 

краще чи гірше його, залежно від обставин. Натовпи бувають злочинними або 

героїчними. 



Спеціальні властивості, що характеризують натовп: імпульсивність, 

дратівливість, нездатність обмірковувати, відсутність міркування і критики, 

перебільшена чуттєвість тощо. 

 

Чинники, що стійко підвищують індивідуальну ймовірність наразитись на 

небезпеку: 

- постійні функціональні зміни в нервовій системі або інших системах чи органах, 

що мають хворобливий характер або близький до цього стан. Такі зміни не означають 

непрацездатності, однак можуть чинити несприятливий вплив на людину з точки зору її 

безпеки (наприклад, головний біль, серцеві захворювання, цукровий діабет тощо). В 

основному перебіг хвороб позначається на поведінці людини, частково безпосередньо – 

у вигляді слабкості, нездужання, а частково побічно – шляхом загального впливу на 

психіку (наприклад, пригніченність, депресія, роздратованість), підвищуючи тим самим 

ймовірність наразитись на небезпеку; 

- різноманітні вади органів чуття, наприклад, часткова втрата зору, слуху. Важливе 

значення у підвищенні безпеки осіб з такими вадами відіграє набуття необхідних 

навичок, практики та загального відповідального ставлення до виконуваної роботи; 

- порушення зв’язку між сенсорними та руховими центрами вищих відділів нервової 

системи. Внаслідок таких порушень людина не здатна з необхідною швидкістю та 

точністю реагувати на зовнішні впливи, що сприймаються її органами чуття; 

- дефекти, що виникають в узгодженості координації рухів. Такі порушення часто 

виникають в координації особливо тонких та складних рухів рук. В повсякденному житті 

ми називаємо таких людей незграбними і часто надмірна увага до них з боку оточуючих 

лише підсилює дефекти рухів (стан емоційної сором’язливості; 

- неврівноваженість емоційних процесів. Наприклад, підвищена емоційна 

збудливість, раптові зміни радості та злоби, гострі емоційні реакції на незначні зовнішні 

подразнення підвищують загрозу нещасного випадку; 

- згубна пристрасть до алкоголю, наркотиків, які негативно впливають на всі сфери 

психічного життя людини; 

- незадоволеність роботою, відсутність інтересу до неї. 

 

Людина, яка не цікавиться роботою і не отримує від неї задоволення, не здатна 

психологічно правильно налаштуватись і зосередити увагу на точному виконанні 

прийомів та рухів, її поведінка характеризується як невпевнена, а увага – розсіяна. 

 

Чинники, що тимчасово підвищують індивідуальну ймовірність наразитись на 

небезпеку: 

- Недосвідченість. Досвідченість суттєво впливає на вміння працівника правильно 

розподілити увагу. Досвідчений працівник менше втомлюється і, відповідно, підвищує 

свою безпеку. Підвищена ймовірність наразитись на небезпеку викликана не лише 

почуттям невпевненості, а й неправильними спробами впоратись із цим почуттям. Інколи 

люди, прагнучи бездумною відвагою пригасити в собі почуття невпевненості, лише 

підсилюють ймовірність нещасного випадку. 

- Необережність. Чинник, який підвищує ймовірність наразити на небезпеку в 

певний момент часу не лише самого працівника, а й весь виробничий колектив. 

- Обережність. Здатність людини до обережності проявляється найчастіше в таких 

формах: раціональному керуванні своєю увагою; правильному використанні виробленого 

автоматизму дії; дисциплінованості; підтримання порядку на робочому місці. 



- Втома. З точки зору безпеки життєдіяльності, втома є досить значним чинником. 

Часто стан втоми супроводжується відчуттям стомленості – суб’єктивним вираженням 

процесів, які відбуваються в організмі. 

- Емоційні впливи. Напружений психічний стан, спричинений будь-якими 

емоційними потрясіннями, що тимчасово підвищує індивідуальну ймовірність 

наразитись на небезпеку. 

Після конфліктних ситуацій, сварок, сімейних чвар, у багатьох людей протягом 

кількох днів відзначається нестриманість, хвилювання. Це негативно відбивається на 

таких психічних процесах, як увага, мислення, швидкість сенсомоторних реакцій. 

Таким чином, психічні стани, що виникають внаслідок раптових емоційних впливів, 

підвищують індивідуальну ймовірність наразитись на небезпеку. Адже з одного боку 

людина стає тимчасово необережною через відповідний психічний стан, а з іншого – 

втрачає пильність і впевненість в рухах. 

 

Поняття про психоемоційні напруження (стрес). 

 

В екстремальній ситуації у людини неминуче виникає особливе емоційне 

напруження або стрес. Це сукупність захисних фізіологічних реакцій, які виникають в 

організмі людини у відповідь на дію несприятливих зовнішніх факторів. 

Вплив стресу на поведінку й можливості людини надзвичайно індивідуальний. Є 

люди, які діють найефективніше саме в стані високого емоційного напруження – на 

екзаменах, відповідальних змаганнях, в небезпечних для життя ситуаціях. А окремих 

людей подібні ситуації деморалізують. Настає своєрідний психологічний шок – 

з'являється сильна загальмованість, поспішність, метушливість, нездатність до розумних 

дій. 

Внаслідок стресового стану обсяг уваги зменшений, переключення її загальмоване, 

м'язи напружені, рухи стають різкими, неточними, погано скоординованими, 

порушується пам'ять. 

Людина забуває послідовність дій, неправильно оцінює ситуацію, припускається 

грубих помилок. Будь-яка емоція супроводжується активізацією нервової системи й 

появою в крові біологічно активних речовин, які змінюють діяльність внутрішніх 

органів: кровообігу, дихання, травлення тощо. 

Однією з таких речовин є гормон надниркових залоз – адреналін. Захисні та 

профілактичні дії імунної системи можуть бути придушені стресом, відтоді організм 

втрачає здатність захистити себе від мікроорганізмів (вірусів, бактерій). Люди, які часто 

перебувають у стресовому стані, більшою мірою схильні до інфекційних захворювань, 

наприклад грипу. Щоб витримати стрес, потрібно не боятися його, бути готовим до 

нього.  

Тренування стійкості може значно знизити нервове напруження, а отже, й 

нераціональну витрату енергетичних резервів організму. Для цього необхідно на роботі 

та в повсякденному житті вчитися володіти собою. Слід контролювати свою поведінку та 

реакцію на все, що може спричиняти неадекватні емоції. Багато людей вважають, що для 

зміцнення здоров'я потрібно всіляко уникати негативних емоцій. Але іноді тільки 

максимальна мобілізація психофізіологічних функцій допомагає людині досягти 

поставленої мети чи благополучно вийти з критичної ситуації. 

Стрес впливає не тільки на психіку, а й на весь організм. 

Психосоматичні порушення спричиняються до розвитку таких серйозних 

захворювань, як стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт, гіпертонічна та виразкова 

хвороби, рак. Короткочасні стреси мобілізують сили організму.  



Стрес – невід'ємний елемент адаптаційних механізмів, а вони, в свою чергу, є 

фундаментальною властивістю живої матерії, запорукою еволюційного удосконалення 

будь-яких біосистем. Стресова дія збуджує активність організму і працездатність 

зростає, але чим довше, тим повільніше, досягаючи максимального рівня. Коли резерви 

організму вичерпані, а стрес наростає, працездатність знижується. Тривалі стреси 

призводять до різного виду захворювань. Адже після того, як вичерпано всі резерви 

протистояння стресові, в результаті зриву пристосувальних механізмів людського 

організму виникають неврози. Наслідком довготривалих стресів є фобії (патологічна 

боязнь когось або чогось). 

Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у 

людей, що знаходяться в районі НС 

Основними психотипами психічно здорових людей є: 

Параноїдальний психотип ґрунтується або включає багато елементів реальності, 

формально правдоподібно пов'язаних із хворобливими уявленнями. 

Шизоїд – тип особистості, що відзначається низкою характерних особливостей. Він 

живе в світі своїх ілюзій та нездійсненних надій. 

Епілептоїд – це акуратний, консервативний, педантичний, завжди врівноважений, 

пунктуальний і працьовитий, надійний і розважливий тип. Обираючи професію, 

епілептоїд орієнтується на чіткий розпорядок робочого дня, зрозумілі посадові 

інструкції, що не припускають виникнення позаштатних ситуацій. 

Істероід – це контактний, комунікабельний тип, легко входить у довіру, вміє чудово 

маніпулювати іншими. Істероїд егоїстичний, любить працювати, щоб при нагоді 

блиснути своїми неабиякими здібностями. 

Астенік – це акуратний, старанний, але безініціативний, простий у спілкуванні тип, 

ним легко керувати. Він може бути добросовісним акуратним працівником і, як правило, 

обирає професії, пов'язані з мінімумом спілкування, спокоєм, відсутністю ризику. 

Відмінні риси астеніка – скромність, посидючість, порядність. 

Гіпертім – це витривалий, енергійний, заповзятливий тип, схильний до ризику. 

Полюбляє одночасно затівати безліч справ, причому, багато в чому процвітає, зазвичай – 

душа компанії з чудовим почуттям гумору, воліє бути в центрі уваги. За вдачею він 

явний лідер, тому рядовим чиновником бути не може. 

Зміна стресового стану відбувається відповідно до ситуації, яка постала перед 

людиною. 

Хронічний стрес припускає наявність постійного (або тривалого) значного 

фізичного та морального навантаження на людину, результатом якого є її надзвичайно 

напружений нервово-психологічний чи фізіологічний стан. 

Гострий стрес – це стан людини після події чи явища, в результаті якого вона 

втратила психологічну рівновагу. 

Фізіологічний стрес виникає від фізичного перевантаження організму та (або) 

впливу на нього шкідливих чинників навколишнього середовища (надто висока чи надто 

низька температура в робочому приміщенні, сильні запахи, недостатня освітленість, 

підвищений рівень шуму). 

 

 


