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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № _1_

Тема: Надзвичайні природні ситуації

Мета: Дати уявлення про надзвичайні ситуації природного характеру та
способів захисту від них.

Оснащення:

1. Доповідь викладача: «Надзвичайні ситуації природного  характеру»

Питання для підготовки до семінарського заняття.

1. Геологічно – небезпечні явища (землетруси);

2. Стихійні явища екзогенного характеру(селі; карст; зсуви; абразія; обвали,
осипи;)

3. Метеорологічно небезпечні явища(зливи,град, сильна спека,суховії,
посухи, урагани, шквали, смерчі, пилові бурі, тумани, заметілі, снігові
заноси, ожеледі, сильний мороз т.і )

4. Гідрологічні надзвичайні ситуації (повені, селі, маловоддя,)

5. Природні пожежі.

6. Масові інфекційні захворювання та отруєння людей. Інфекційні
захворювання тварин.

Домашнє завдання:

Підготуватись до вивчення теми:  Космічні небезпеки
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   Доповідь на тему:
Надзвичайні ситуації природного характеру
Землетруси, повені, зсуви, селеві потоки, бурі, урагани, снігові заноси, лісові пожежі

лише протягом останніх 20 років забрали життя більше трьох мільйонів чоловік. За
даними ООН, за цей період майже один мільярд жителів нашої планети зазнав збитків від
стихійних лих.

Серед надзвичайних ситуацій природного походження на Україні найчастіше
трапляються:

– геологічні небезпечні явища (зсуви, обвали та осипи, просадки земної поверхні);
– метеорологічні небезпечні явища (зливи, урагани, сильні снігопади, сильний град,

ожеледь);
– гідрологічні небезпечні явища (повені, паводки, підвищення рівня ґрунтових вод та

ін.);
– природні пожежі лісових та хлібних масивів;
– масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин.
Особливості географічного положення України, атмосферні процеси, наявність

гірських масивів, підвищень, близькість теплих морів зумовлюють різноманітність
кліматичних умов: від надлишкового зволоження в західному Поліссі - до посушливого - в
південній Степовій зоні. Виняткові кліматичні умови на Південному березі Криму, в горах
Українських Карпат та Криму. Внаслідок взаємодії всіх цих факторів виникають
небезпечні стихійні явища. В окремих випадках вони мають катастрофічний характер.
Надзвичайні ситуації природного походження в Україні поділяються на: геологічні,
географічні, метеорологічні, агрометеорологічні, морські гідрологічні, гідрологічні
небезпечні явища, природні пожежі, епідемії, епізоотії, епіфітотії.

Стихійні явища часто виникають в комплексі, що значно посилює їх негативний
вплив. Небезпечні природні явища, переважно, визначаються трьома основними групами
процесів - ендогенними, екзогенними та гідрометеорологічними.

Стихійні лиха, що мають місце на території України, можна поділити на прості, що
включають один елемент (наприклад, сильний вітер, зсув або землетрус) та складні, що
включають декілька процесів однієї групи або кількох груп, наприклад, негативних
атмосферних та геодинамічних екзогенних процесів, ендогенних, екзогенних та
гідрометеорологічних процесів у поєднанні з техногенними.

Геологічно небезпечні явища
Землетруси (earthquakes) – коливання земної кори, що виникають внаслідок вибухів у

глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної діяльності. Область
підземного удару викликає пружні коливання (сейсмічні хвилі), що поширюються по
землі у всіх напрямках. Область землі, з якої виходять хвилі землетрусу, називають
центром, а розташовану на поверхні землі ділянку - епіцентром землетрусу. Інтенсивність
землетрусу вимірюється в балах за шкалою Ріхтера, а у останні роки у нашій країні та у
ряді європейських держав використовують 12-бальну міжнародну шкалу МSК-64.
Інтенсивність землетрусу зменшується до периферії зони катастрофи. Осередки
землетрусів знаходяться на глибині 30–60 км, а інколи на глибині до 700 км. В залежності
від причин і місця виникнення землетруси поділяються на тектонічні, вулканічні, обвальні
і моретруси.

Землетруси захоплюють великі території і характеризуються:
– руйнуванням будівель і споруд, під уламки яких потрапляють люди, виникненням

масових пожеж і виробничих аварій;
– затопленням населених пунктів і цілих районів;
– отруєнням газами при вулканічних виверженнях;
– ураженням людей і руйнуванням будівель уламками вулканічних гірських порід;
– ураженням людей і виникненням осередків пожеж у населених пунктах від

вулканічної лави;
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– провалом населених пунктів при обвальних землетрусах;
– руйнуванням і змиванням населених пунктів хвилями цунамі;
– негативною психологічною дією.
Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному заході і півдні: Закарпатська,

Вранча, Кримсько-Чорноморська та Південно-Азовська.
У сейсмічному відношенні найбільш небезпечними областями в Україні є

Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Автономна Республіка Крим.
На теренах Закарпаття відзначаються осередки землетрусів з інтенсивністю 6-7 балів (за
шкалою Ріхтера) у зонах Тячів – Сигет, Мукачево – Свалява. Закарпатська сейсмоактивна
зона характеризується проявом землетрусів, що відбуваються у верхній частині земної
кори на глибинах 6-12 км з інтенсивністю в епіцентрі 7 балів. Шестибальні землетруси
зафіксовані також у Прикарпатті (Буковина). Прикарпаття відчуває вплив від району
Вранча (Румунія).

В 1974-1976 роках тут мали місце землетруси інтенсивністю від 3 до 5 балів.
Сейсмонебезпечність Одеської області зумовлена осередками землетрусів в масиві гір
Вранча та Східних Карпат в Румунії

Починаючи з 1107 року до цього часу там мали місце 90 землетрусів з інтенсивністю
7-8 балів. Кримсько-чорноморська сейсмоактивна зона огинає з півдня Кримський
півострів. Осередки сильних корових землетрусів тут виникають на глибинах 20-40 км та
10-12 км на відстані 25-40 км від узбережжя з інтенсивністю 8-9 балів. За останні два
століття на Південному узбережжі Криму зареєстровано майже 200 землетрусів від 4 до 7
балів. Південно-Азовська сейсмоактивна зона виділена зовсім недавно. У 1987 році було
зафіксовано кілька землетрусів інтенсивністю 5-6 балів. Крім того, за
палеосейсмотектонічними та археологічними даними встановлено сліди давніх
землетрусів інтенсивністю до 9 балів з періодичністю близько одного разу на 1000 років.

У платформній частині України виділено ряд потенційно сейсмотектонічних зон з
інтенсивністю 4-5,5 бала. За інженерно-сейсмічними оцінками приріст сейсмічності на
півдні України перевищує 1,5 бала, і у зв’язку з чим було визначено, що в окремих
районах 30-50% забудови не відповідає сучасному рівню сейсмічного та інженерного
ризику.

Попередити землетруси точно поки що неможливо. Прогноз справджується лише у 80
випадках і має орієнтовний характер. Серед всіх стихійних лих за даними ЮНЕСКО
землетруси займають перше місце в світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю
загиблих.

Вулканізм. Це сукупність явищ, зумовлених проникненням магми з глибини землі на
її поверхню. Процеси грязьового вулканізму локалізовані у південній частині території
України. Вони спостерігаються на Керченському півострові та прилеглій акваторії
Азовського моря. В останні роки виявлені грязьові вулкани на захід та південь
Севастополя в акваторії Чорного моря. Серед діючих грязьових вулканів виділяються з
постійно спокійним режимом виверження та з активними викидами протягом кількох діб,
що супроводжується вибухами та локальними землетрусами. Внаслідок детальних
геологічних досліджень встановлено взаємозв’язок багатьох діючих вулканів із зонами
активних розломів, наприклад, Південно-Азовського та інших.

Матеріальні втрати від вивержень грязьових вулканів досить значні. Знищуються
будівлі, селища. Активні вулкани виділяють пари ртуті, вміст якої в атмосферному повітрі
під час виверження зростає на 1-2 порядки. Це призводить до виникнення геохімічних
аномалій, шкідливих для здоров’я людини.

Особливої уваги заслуговують отримані в останні роки дані про активізацію
грязьових вулканів в зоні Південно-Азовського розлому, що сприяє виникненню нових
островів та мілин в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Це може стати
причиною погіршення умов судноплавства.

Стихійні явища екзогенного походження
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Якщо оцінювати площу України з точки зору негативних екзогенних природних
процесів, можна виділити площі з різним ступенем ризику виникнення природного (або
стихійного) лиха.

Широкий розвиток мають різні види екзогенних геологічних процесів природного та
техногенного походження:

Селі. Сель – раптово сформований, внаслідок різкого підйому води в руслах гірських
річок, грязьовий потік. Причинами виникнення селевих потоків майже завжди бувають
сильні зливи, інтенсивне танення снігу та льоду, промивання гребель водойм, а також
землетруси та виверження вулканів. Виникненню їх сприяють і антропогенні фактори:
вирубка лісів і деградація ґрунтів на гірських схилах, вибухи гірських порід при
прокладанні доріг, роботи у кар’єрах, неправильна організація обвалів та підвищена
загазованість повітря, що згубно діє на грунтово-рослинний покрив.

Імовірність зародження селів залежить від складу та будови гірських порід, їх
здатності вивітрюватись, рівня антропогенної дії на район та ступінь його екологічної
деградації. Вивітрювання - це процес механічного руйнування і хімічної зміни гірських
порід та мінералів. Інтенсивність та швидкість вивітрювання характеризуються
природними умовами (атмосферні опади, вітер, коливання температури повітря та інше).

До селевого басейну відноситься гірська територія з прилеглими схилами, на яких
знаходяться складові зруйнованих гірських порід, його витоки, всі його русла, водозбір, а
також район його дії.

Процес виникнення і розвитку селів проходить три етапи: перший - накопичення в
руслах селевих басейнів рихлого матеріалу за рахунок вивітрювання гірських порід та
гірської ерозії; другий - переміщення рихлих гірських матеріалів по гірських руслах з
підвищених ділянок у нижчі; третій - розосередження селевих виносів у гірських долинах.

Рух селів - це суцільний потік із каміння, бруду та води. Вони мають у своєму складі
тверді матеріали (10 - 75% від всього об’єму) і рухаються зі швидкістю від 2 до 10 м/с.
Об’єми селевого потоку можуть досягати сотень тисяч - мільйонів кубічних метрів, а
розміри уламків - до 3-4 м в поперечнику і масою до 100 - 200 тонн. Передній фронт
селевої хвилі створює “голову”, висота якої може досягати 25 метрів.

За складом розрізняють потоки грязьові - суміш води, невеликої кількості землі та
дрібного каміння; брудокам’яні - суміш води, гравію, гальки та невеликого каміння;
водокам’яні - суміш води з камінням великого розміру.

За потужністю (об’ємом) вони можуть бути катастрофічні, потужні, середньої та
малої потужності. Катастрофічні характеризуються виносом матеріалу понад 1 млн. м3 і
спостерігаються на земній кулі один раз на 30 - 50 років. Потужні виносять матеріал
об’ємом в 100 м3 і виникають рідко. При селях малої потужності виноситься матеріалу
близько 10 тис. м3 і виникають такі селі щорічно, іноді по декілька разів на рік.

Найбільш широкого поширення селеві процеси набули у гірських районах Карпат та
Криму, на правому березі Дніпра. Наприклад, з періодичністю 11 - 12 років
спостерігаються селі в долинах ярів, що розташовані на Південному березі Криму. До
катастрофічних відносяться селі з об’ємом виносу 10 - 100 тис. куб. м та періодичністю 1 -
5 років. Кількість ураження селевими потоками складає від 3 до 25% території України. В
Криму вони поширюються на 9% території, в Закарпатській області - на 40%, в
Чернівецькій - 15%, в Івано-Франківській - 33%.

Карст. На 60% території України розвиваються карстові процеси. Це явище, яке
пов’язане з розчиненням природними водами гірських порід. В деяких областях України
ступінь ураженості карстовими процесами сягає 60 - 100% території. При цьому
характерними є явища карбонатного, сульфатного, соляного карсту. Особливу небезпеку
викликають ділянки розвитку відкритого карсту (вирви, колодязі, провалля), що складає
27% від всієї площі карстоутворення. Найбільш розвинутий відкритий карст на території
Волинської області на площі 594 км2, Рівненської - 214 км2, Хмельницької - 4235 км2.
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Зсуви. Одним із найнебезпечніших і дуже поширених природних явищ є зсуви. Зсуви
властиві західним областям України, а також узбережжю Чорного та Азовського морів.

Зсуви - це зміщення вниз по укосу під дією сил тяжіння великих ґрунтових мас, що
формують схили гір, річок, озерних та морських терас.

Зсуви можуть бути викликані як природними, так і штучними (антропогенними)
причинами. До природних відносяться: збільшення крутизни схилів, підмив їх основи
морською чи річковою водою, сейсмічні поштовхи. Штучними причинами є: руйнування
схилів дорожніми канавами, надмірним виносом ґрунту, вирубкою лісів, неправильним
вибором агротехніки для сільськогосподарських угідь на схилах. Згідно з міжнародною
статистикою до 80% сучасних зсувів викликані діяльністю людини.

Зсуви формуються переважно на ділянках зволожених водостійкими та водоносними
породами ґрунтів, коли сила тяжіння накопичених на схилах продуктів руйнування
гірських порід, переважно в умовах зволоження, перевищує сили зчеплення ґрунтів.

Виникають зсуви при крутизні схилу 10° і більше. На глиняних ґрунтах при
надмірному зволоженні вони можуть виникати і при крутизні 5 - 7°.

За глибиною залягання зсуви бувають: поверхневі (1м); мілкі (5 м); глибокі (до 20 м);
дуже глибокі (понад 20 м), за типом матеріалу:

- кам’яні (граніт, гнейс);
- ґрунтові (пісок, глина, гравій).
В залежності від потужності вони поділяються на:
- малі (до 10 тис. м3);
- великі (до 1 млн. м3);
- дуже великі (понад 1 млн. м3).
Зсуви можуть бути активними і неактивними. На активність впливає гірська порода

схилу, що складає основу зсуву, а також наявність вологи. Швидкість руху зсуву складає
від 0,06 м/рік до 3 м/с.

Площі зсувонебезпечних процесів за останні 30 років збільшились у 5 разів. Вони
поширені майже на половині території України. Найбільшого поширення вони набули у
Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Харківській
областях та в Криму. Найбільше зустрічаються зсуви видавлювання (розміром до 5 км) та
зсуви-потоки. У Кримських горах зустрічаються блокові та лінійні зсуви довжиною 0,5-
2,5 км та шириною 0,3 - 1,5 км. Значною мірою зсувами охоплені береги каскаду
Дніпровських водосховищ, де найбільш поширеними є зсуви спливання, а також
фронтальні зсуви, які ще існують на узбережжі Азовського та Чорного морів. Загалом на
морських узбережжях довжиною 2630 км2проявляються абразійні процеси - руйнується
майже 60% узбережжя. В районах активної господарської діяльності таких, як
Прикарпаття, Крим, Донбас, Одеська, Дніпропетровська, Хмельницька та інші промислові
міські агломерації, зафіксовано 138 тисяч зсувів.

Обвали, осипи. Це відрив і катастрофічне падіння великих мас гірських порід, їх
дроблення і скочування з круч, урвищ та схилів. Обвали природного походження
спостерігаються у горах, на берегах морів, обривах річкових долин. Це результат
послаблення зв’язаності гірських порід під дією процесів вивітрювання, підмиву,
розчинення та дії сил тяжіння. Їх виникненню сприяє геологічна будова місцевості,
наявність на схилах тріщин та зон дроблення гірських порід.

Найчастіше (до 80%) сучасні обвали пов’язані з антропогенним фактором. Вони
виникають переважно при неправильному проведенні робіт, при будівництві та гірських
розробках.

Осип - це нагромадження щебеню чи ґрунту біля підніжжя схилів.
Райони Карпатських та Кримських гір підпадають під дію обвалів та осипів, деякі з

них мали катастрофічний характер та призвели до людських втрат, як, наприклад,
Демерджинський обвал 1896 року.
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Абразія. Це процес руйнування хвилями прибою берегів морів, озер та водосховищ.
Абразійний процес найбільш поширений на Чорноморському узбережжі. У береговій зоні
Криму щорічно зникає 22 га узбережжя, між дельтою Дунаю та Кримом - 24 га, у
північній частині Азовського моря - 19 га. Абразії підпадає до 60% берегів Азовського та
до 30% - Чорного морів. Швидкість абразії становить в середньому 1,3-4,2 метра на рік.

Метеорологічно небезпечні явища
Протягом останнього десятиріччя в Україні зафіксовано близько 240 випадків

виникнення катастрофічних природних явищ метеорологічного походження зі значними
матеріальними збитками.

Небезпечні метеорологічні явища, що мають місце в Україні: сильні зливи
(Карпатські та Кримські гори); град (на всій території України); сильна спека (степова
зона); суховії, посухи (степова та східна лісостепова зони); урагани, шквали, смерчі
(більша частина території); пилові бурі (південний схід степової зони); сильні тумани
(південний схід степової зони); сильні заметілі (південний схід степової зони); снігові
заноси (Карпати); значні ожеледі (степова зона); сильний мороз (північ Полісся та схід
лісостепової зони). Крім того, вздовж узбережжя та в акваторії Чорного і Азовського
морів мають місце шторми, ураганні вітри, смерчі, зливи, обмерзання споруд та суден,
сильні тумани, заметілі, ожеледі.

В Україні щорічно спостерігається до 150 випадків стихійних метеорологічних явищ.
Частіше за все повторюються сильні дощі, снігопади, ожеледі, тумани. Рідше бувають
пилові бурі, крижані обмерзання.

Найбільше потерпає від впливу стихійних метеорологічних явищ степова зона, де
відмічаються явища, притаманні як для теплого (сильна спека, пилові бурі, суховії, лісові
пожежі), так і холодного (сильні морози, сильна ожеледь) періоду року.

Для Українських Карпат найбільш характерні сильні зливи, що викликають селеві та
зливові потоки, град, сильні вітри, тумани, заметілі, сильні снігопади.

Узбережжя Чорного та Азовського морів знаходиться в зоні впливу атмосферних
явищ, характерних для морського клімату.

Сильні дощі. В Україні серед стихійних явищ найбільш частими є сильні дощі
(зливи). Вони спостерігаються щорічно і поширюються на значні території. Частіше за все
вони бувають у Карпатах та в горах Криму.

Град. В теплий період року сильні дощі супроводжуються градом, що завдає
відчутних збитків сільськогосподарським культурам. Град - це атмосферні опади у вигляді
частинок льоду неправильної форми. Найчастіше град випадає у гірських районах Криму
та Карпат.

У 40% випадків випадання граду спостерігається дрібний інтенсивний град. Великий
град відмічається в період з кінця серпня до середини вересня в Автономній Республіці
Крим, в Полтавській, Чернівецькій, Тернопільській областях, менший - в Сумській,
Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Сильна спека. В степовій зоні щорічно буває сильна спека з температурою вище 30
°С, причому в деякі роки вона перевищує 40 °С.

Суховії. В Україні інтенсивні суховії спостерігаються майже щорічно. Суховії - це
вітри з високою температурою і низькою відносною вологістю повітря. Під час суховіїв
посилюється випаровування, що при нестачі вологи у ґрунті часто призводить до в’янення
та загибелі рослин. Найбільшої дії суховіїв зазнає степова зона, а також частково зона
лісостепу.

Посухи. Тривала нестача опадів, частіше при підвищеній температурі та низькій
вологості повітря, що викликає зниження запасів вологи у ґрунті, і як наслідок погіршення
росту, а іноді і загибель рослин. Найчастіше вони зустрічаються на півдні степової зони.

Ураганні вітри. Ураган - це вітер силою 12 балів за шкалою Бофорта. На більшій
частині території України вітри зі швидкістю більше 25 м/с бувають майже щорічно.
Найчастіше - в Карпатах, в горах Криму та на Донбасі.
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Циклони - область низького тиску в атмосфері з мінімумом у центрі. Погода при
циклонах переважно похмура з сильними вітрами. В Азово-Чорноморському басейні
виділяються своїми руйнівними наслідками осінні циклони. За своїми властивостями,
походженням та наслідками вони схожі на тропічні урагани. На Азовському морі циклони
часто призводять до штормів, які супроводжуються місцевим підняттям рівня моря.

Шквали. Шквали можуть виникати в будь-яких місцях України, але найчастіше
бувають в степовій, лісостеповій зоні та Поліссі. Це різке короткочасне посилення вітру,
іноді до 30 - 70 м/с зі зміною його напрямку. Найчастіше це явище спостерігається під час
грози.

Штормовий (шквальний ) вітер на території України спостерігається дуже часто, а
його швидкість буває від 20 до 29 м/с, а іноді і більше 30 м/с. У гірських масивах Криму і
Карпат, західних і північно-західних областях країни швидкість вітру досягає 40 м/с.

Шквалонебезпечна ситуація може виникнути на всій території України. Один раз на
3–5 років шквали виникають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій,
Житомирській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Львівській, Харківській,
Херсонській областях та на території Криму.

Смерчі. Це атмосферний вихор, що виникає у грозовій хмарі та розповсюджується у
вигляді темного рукава або хобота (частіше декількох) за напрямком до поверхні суші або
моря. Він супроводжується грозою, дощем, градом і якщо досягає поверхні землі, майже
завжди завдає значних руйнувань, вбираючи у себе воду та предмети, що зустрічаються на
його шляху, піднімаючи їх високо над землею і переносячи на значні відстані. Руйнівну
дію цієї стихії можна порівняти з дією ударної хвилі ядерної зброї. Смерчі
супроводжуються сильними зливами і градом, що посилює їх небезпечність. Це найменша
за розмірами та найбільша за швидкістю обертання форма вихрового руху повітря. За
співвідношенням довжини та ширини виділяють дві групи смерчів: змієподібні
(лійкоподібні) та хоботоподібні (колоноподібні), за місцем виникнення вони поділяються
на такі, що сформувалися над сушею і такі, що сформувалися над водою, за швидкістю
руйнувань - швидкі, середні та повільні.

В Україні рідко складаються умови для формування смерчів, в основному це явище
спостерігається в серпні. За останні 20 років зареєстровано 34 випадки. Найбільш
характерні вони для степової зони та центрального Полісся. Невеликі смерчі
спостерігаються майже щорічно і мають локальний характер. Смерчі завдають значних
збитків об’єктам господарювання і призводять до людських жертв.

Пилові бурі - це складні атмосферні явища, що характеризуються перенесенням пилу
та піску з сильними та тривалими вітрами, що знищують поверхню ґрунту. Пилові бурі за
кольором та складом пилу, який переноситься, бувають: чорні (чорноземи); бурі та жовті
(суглинок, супісок); червоні (суглинки з домішками окислів заліза) та білі (солончаки).
Дуже часто бувають короткочасні чорні бурі тривалістю до однієї години, велика
кількість їх також може бути тривалістю від 10 до 12 годин і порівняно рідко такі бурі
бувають тривалістю понад добу. Червоні бурі тривають довше - протягом декількох днів.
Висота підйому пилу може досягати 2-3 км, але найчастіше - 1-1,5 км. В зимово-весняний
період у центральних та південних областях України спостерігаються сніжно-пилові бурі.

Сильні снігопади і заметілі. Сильні снігопади найчастіше спостерігаються в Карпатах,
а також в лісостеповій та степовій зонах.

На території Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей снігопади
бувають щорічно протягом січня – лютого, а в прилеглих районах до Карпат іноді і в
травні.

В основному по території України кількість снігових опадів складає 20-30 мм, іноді
сягає 40-70 мм. В Карпатах в окремих випадках випадає більше 100 мм.

Один раз на три роки великі снігопади можна спостерігати на території Автономної
Республіки Крим, Вінницької, Київської, Чернівецької та Черкаської областей, один раз на



10

п’ять років - на території Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Тернопільської,
Рівненської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Заметілі виникають майже щорічно в різних районах, особливо в Карпатах, Криму, а
також у Донбасі.

Сильні морози. В Україні в зимовий період спостерігаються сильні морози, що
сягають - 30 °С та нижче.

Найбільш холодна частина країни - східні і північно-східні області (Луганська,
Сумська, Харківська, Чернігівська) та гірські райони Карпат. В цих місцевостях буває
температура нижче - 35 °С .

Сильні ожеледі. Небезпечні ситуації пов’язані з виходом південних циклонів.
Ожеледь виникає на земній поверхні та на предметах при намерзанні переохолоджених
крапель дощу або туману при температурі повітря нижче 0 °С.

Сильні ожеледі можуть виникати з листопада до березня, а найчастіше бувають в
грудні - січні.

Особливо часто вони виникають на території Донецького Кряжу, Приазовській,
Волинській, Подільській височинах та гірської частини Криму). Товщина обмерзань сягає
35 мм та більше.

Визначальним фактором небезпечності ожеледі є не інтенсивність, а тривалість цього
явища. Сильна ожеледь триває від кількох годин до кількох діб.

Тумани. Тумани погіршують видимість на шляхах, створюють перешкоди для роботи
різних видів транспорту, сприяють забрудненню повітря.

Сильні тумани спостерігаються переважно в холодну пору року. Найчастіше вони
виникають у гірських районах Криму і Карпат та іноді на південному березі Криму.

Сезон туманів починається у жовтні, закінчується у квітні. Кількість днів з туманами
тут становить близько 100, а з сильними туманами - до 80.

На підвищених територіях центральної та південної частини України (Донецький
Кряж, Приазовська, Волинська, Подільська, Придніпровська височини) кількість днів з
туманами складає близько 80, з сильними туманами - до 30.

На рівнинній території південної частини Степової зони тумани бувають близько 30
днів на рік, а сильні – 10 - 20 днів протягом року.

Гідрологічні надзвичайні ситуації
Гідрологічними небезпечними явищами, що мають місце в Україні, є: повені (басейни

річок); селі (Карпатські та Кримські гори); маловоддя, крім тих, що вздовж узбережжя та в
акваторії Чорного і Азовського морів мають місце небезпечні підйоми та спади рівня
моря.

Протягом майже 20 років стабільні акумулятивні форми Наксько-Євпаторійської
системи внаслідок дії техногенних факторів руйнуються зі швидкістю 3,5 км щороку.
Щорічно безповоротно втрачається більше 100 га прибережних територій, зменшується
пляжна смуга, знижується біологічна продуктивність моря. Під постійною загрозою
руйнування знаходяться розташовані в береговій лінії матеріальні цінності (житлові
будинки, курортні комплекси, інженерні комунікації, сільгоспугіддя). Матеріальні збитки
від впливу на узбережжя Чорного та Азовського морів сильних штормів 1969, 1971, 1983,
1992 рр.) складають 520–600 млн. гривень.

Основними причинами посилення темпів руйнування морських берегів є як природні
фактори, пов’язані з тектонічними зануреннями північного Приазов’я, так і антропогенні,
до яких відноситься зарегульованість твердого стоку рік, забруднення водних басейнів і
пов’язане з цим зниження їх продуктивності, безсистемна забудова берегової смуги та кіс,
будівництво берегозахисних споруд, які не відповідають характеру гідродинамічних
процесів, використання малоефективних або навіть шкідливих берегозакріплювальних
заходів, відступи від проектних рішень, безконтрольне вивезення піску із кіс, порушення
протизсувного режиму при забудові терас та інші шкідливі наслідки господарської
діяльності на узбережжі.
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В гірських частинах Карпат і Криму розвиваються селеві процеси. Близько 30 міст,
селищ та сільських населених пунктів в Криму, Закарпатській, Івано-Франківській,
Чернівецькій та Львівській областях знаходяться під впливом селевих потоків. Всього в
Карпатах виявлено 219 селевих водозаборів. Найбільшою активністю характеризуються
басейни рік Черемоша, Дністра, Тиси, Прута. В лютому–березні та в період відлиг райони
хребтів Горгани, Полонинський, Чорногори є лавинонебезпечними з обсягом снігових
лавин до 300 тисяч м3. Шість населених пунктів в Закарпатті підлягають впливу снігових
лавин.

Повені. Значна кількість грошових та матеріальних ресурсів щороку витрачається на
ліквідацію наслідків повеней на річках України. Повені виникають під час тривалих злив
та внаслідок танення снігу, вітрових нагонів води, при заторах. Найбільш вірогідними
зонами можливих повеней на території України є:

– у північних регіонах - басейни річок Прип’ять, Десна та їх приток. Площа повені
лише в басейні р. Прип’ять може досягти 600-800 тис. га;

– у західних регіонах - басейни верхнього Дністра (площа може досягти 100-130 тис.
га), річок Тиса, Прут, Західний Буг (площа можливих затоплень 20-25 тис. га) та їх
приток;

– у східних регіонах - басейни р. Сіверський Донець з притоками, річок Псьол,
Ворскла, Сула та інших приток Дніпра;

– у південному і південно-західному регіонах - басейни приток нижнього Дунаю, р.
Південний Буг та її приток.

На значній території України (Карпати, Крим) річки мають виражений паводковий
режим стоку. В середньому за рік тут буває 6-7 повеней. Вони формуються в будь-який
сезон року і часто мають катастрофічні наслідки, зумовлюють масові руйнування та
загибель людей.

Повені на гірських річках (Дністер, Тиса, Прут, річки Криму) формуються дуже
швидко, що ставить високі вимоги щодо оперативності прогнозування та оповіщення.

За останні сорок років катастрофічні повені Карпат та Криму спостерігались 12 разів.
Яскравим прикладом таких повеней можуть бути снігові та дощові повені на річках
Закарпаття у листопаді 1992 р. та грудні 1993 р., восени 1998 р, коли постраждало багато
населених пунктів, промислових об’єктів, споруд, були людські жертви. Такі повені
трапляються в середньому один раз на 5-10 років. Тривалість повеней (затоплень) може
досягти від 7 до 20 діб і більше. При цьому можливе затоплення не тільки 10-70%
сільгоспугідь, але й великої кількості техногенно небезпечних об’єктів.

Високі повені більш властиві річкам Дніпро, Дністер, Дунай і Сіверський Донець.
Вони супроводжуються затопленням значних територій і викликають необхідність
часткової евакуації людей тварин, завдають відчутних матеріальних збитків. Рівні води
під час весняних повеней на рівнинних річках зростають повільніше, але й небезпека
негативних наслідків зберігається довше. У зоні затоплення можуть опинитись і хімічно
небезпечні об’єкти.

У 1998 році у результаті сильних дощів і підвищення рівня ґрунтових вод сталися
сильні паводкові підтоплення у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській,
Дніпропетровській, Рівненській та Львівській областях. У зоні катастрофічного
затоплення опинилося понад 200 населених пунктів у 35 районах.

Природні пожежі. Щорічно в суху, жарку погоду небезпека від лісових та торф’яних
пожеж різко зростає.

Лісові пожежі виникають головним чином з вини людини та внаслідок дії деяких
природних чинників. Причиною пожеж буває виробнича діяльність людини (спалювання
відходів на прилеглих до лісу територіях) та її необережність (вогнища, недопалки,
сірники). Вогонь може швидко розростися і, підхоплений вітром, сягати вогненним валом,
що знищує на своєму шляху все живе, перетворює ліси в нежиттєздатні пустелі. При
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цьому виникає велика загроза населеним пунктам, життю людей, домашнім тваринам,
матеріальним цінностям.

Найбільш небезпечними бувають жаркі та сухі літні дні з відносною вологістю
повітря 30-40%.

Залежно від характеру горіння, швидкості розповсюдження вогню та розмірів
пошкодження лісу розрізняють чотири категорії лісових пожеж:

– низові(або низинні);
– верхові(або повальні);
– підземні (торф’яні або ґрунтові) та пожежі дуплистих дерев.
Найбільш розповсюджені низові пожежі, частка яких складає близько 80% усіх

випадків можливих пожеж.
Низові (низинні) пожежі розвиваються внаслідок згорання хвойного підліску, живого

надґрунтового покриву (моху, лишайника, трав’янистих рослин, напівчагарників і
чагарників) або підстилки (опалого листя, хвої, кори, сушняку, хмизу, вітролому,
бурелому, гнилих пнів), тобто рослин та рослинних залишків, розташованих
безпосередньо на ґрунті або на невеликій висоті (півтора-два метри). Полум’я має висоту
до 50 см, швидкість розповсюдження вогню при цьому невелика - сто-двісті метрів за
годину, а при сильному вітрі - до кілометра в рівнинній місцевості та від одного до трьох
кілометрів.

Верхові лісові пожежі розвиваються із низових і відмінність їх у тому, що згорає не
тільки надґрунтовий покрив, але і нижні яруси дерев та крони чагарників. Можуть бути
ще і вершинні пожежі, коли вогнем знищуються лише крони дерев. Але без супроводу
низинної пожежі вони довго продовжуватися не можуть. При верхових пожежах
виділяється багато тепла. Висота полум’я при цьому становить 100 і більше метрів. В
таких випадках вогонь перекидається на значні відстані, іноді на декілька сотень
кілометрів, тому що швидкість пожежі зростає до 8-25 км за годину.

Підземні (ґрунтові або торф’яні) пожежі виникають часто в кінці літа, як
продовження низових або верхових. Заглиблення низового вогню починається біля
стовбурів дерев, потім воно розповсюджується в різні сторони до декількох метрів за
добу. В осередках ґрунтових пожеж виникають завали із впалих дерев і ділянок згорілого
торфу. Однак торф’яні пожежі можуть бути і не наслідком лісових. Вони часто
захоплюють величезні простори і дуже важко гасяться. Небезпека їх у тому, що горіння
виникає під землею, створюючи порожні місця у торфі, який уже згорів. Задимлюються
великі райони, що подразнююче діє на людей і ускладнює боротьбу з пожежею; обмежує
видимість; негативно психологічно впливає на населення.

Частіше за все пожежонебезпечні умови складаються в Степовій, Поліській та
Лісостеповій зонах, в горах Криму. Найбільш поширеними є лісові та торф’яні пожежі, бо
ліси і торфовища займають більше 10 млн. га території України. 31% лісів розташовано в
північному регіоні, 17% - в східному, 10% - в південному, 8% - в південно-західному і
32% - в західному регіоні.

Лісовий фонд України майже на 50% складається з хвойних лісів, яких 60% займають
молодняки. В результаті широкомасштабних робіт з залісення на сотнях тисяч гектарів
створені соснові насадження, які досягли критичного, в пожежному відношенні, віку 15-
30 років.

Ліси України в більшості її регіонів неспроможні витримати зростаючого потоку
відпочиваючих, оскільки площа їх значно менша від науково обґрунтованих норм. Така
ситуація найбільш характерна для Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької,
Полтавської областей, Автономної Республіки Крим, що вважаються найбільш
пожежонебезпечними.

В середньому за рік, в залежності від погодних умов, виникає близько 3,5 тисяч
пожеж, якими знищується більше 5 тисяч гектарів лісу. Найбільш пожежонебезпечними є
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північний та східний регіони; щорічно виникає в середньому відповідно 37 і 40% всіх
лісових пожеж.

Масові інфекційні захворювання та отруєння людей
Серед інфекційних захворювань найбільш поширені на території країни: дифтерія,

кашлюк, правець, поліомієліт, кір, епідемічний паротит, гострі кишкові інфекційні
хвороби. В країні широко розповсюджені активно діючі природні осередки багатьох
небезпечних інфекцій - туляремії (у 23 областях), лептоспірозу (у всіх регіонах), сибірки
(у 16 областях), лихоманки (у 9 областях), кліщового енцефаліту (у 8 областях),
геморагічної пропасниці з нирковим синдромом (у 10 областях), вірусу Західного Нілу (у
7 областях). Каліфорнійського енцефаліту (у 7 областях), вірусу Укуніємі (у 6 областях).

Існують епідеміологічні свідчення про необхідність вивчення нозоареалу,
псевдотуберкульозу, лістеріозу, хвороби Лайма та інших природно-вогнищевих інфекцій.

За розрахунковими даними Всесвітня організація охорони здоров’я, вірогідна
кількість ВІЛ-інфікованих в Україні до 2000 року досягне 200000 осіб. Існує проблема
створення бази для забезпечення медичної, соціальної допомоги цим хворим, що теж
потребує значних витрат.

З огляду на інтенсифікацію міжнародних сполучень України, в тому числі з країнами,
де розповсюджені вищезазначені хвороби, існує реальна повсякденна загроза їх занесення
на територію держави. Тому готовність до своєчасної діагностики збудників цих хвороб є
вирішальною у справі організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо їх
розповсюдження і має велике державне значення у протиепідемічному захисті населення
країни.

Найбільша кількість надзвичайних ситуацій припадає на випадки отруєння людей
харчовими продуктами, токсичними та іншими речовинами.

Інфекційні захворювання тварин. (Епізоотія - широко розповсюджені інфекційні
захворювання тварин, що значно перевищують рівень звичайної захворюваності на деякій
території). Найбільш поширені на території України такі епізоотичні хвороби, як
туберкульоз ВРХ, лейкоз ВРХ, лептоспіроз, сальмонельози, сибірка, сказ, класична чума
свиней, хвороба Гамборо, хвороба Марека.

Хвороби та шкідники рослин. (Епіфітотія - широко розповсюджені захворювання
рослин, що охоплюють район, область або державу). На Україні у посівах зернових
культур має місце епіфітотія борошнистої роси, бурої листкової іржі, фузаріозу, сажкових
та інших хвороб, а в степовій зоні відмічався масовий спалах розвитку найнебезпечнішого
шкідника озимої пшениці - клопа-черепашки.
Отже, за умови високого ступеня антропогенізації території України, з перевищенням
техногенного навантаження на природне середовище у 5-6 разів порівняно з іншими
розвинутими країнами, окремо виділяється група природно-техногенних небезпечних
явищ, пов’язаних з експлуатацією гребель, водосховищ, проведенням заходів з меліорації
і водопостачання, гірничих видобувних робіт. З іншого боку, завжди є загроза дії
стихійних явищ на різні промислові об’єкти, споруди тощо. Руйнування чи пошкодження
таких об’єктів з небезпечними виробництвами може призвести до пожеж, вибухів, викидів
небезпечних речовин, затоплення територій, радіоактивного забруднення. Стихійні лиха
можуть призводити до транспортних аварій, аварій в електроенергетичних спорудах.
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № _2_

Тема: Рослинний і тваринний світ

Мета: Забезпечити студентів необхідними для безпечної життєдіяльності
знаннями.

Оснащення: Мультимедійні презентації

План проведення семінарського заняття:
1.Тварини і люди.
2.Взаємозв’язок   між рослинами і  людьми
3. Мікроорганізми і їх вплив на людину.
4. Небезпека від водної флори і фауни людині.
5. Небезпека від комах та плазунів  людині.

Питання для підготовки до семінарського заняття:
1. Як впливає на земне життя сонячна радіація?
2. Які біологічні небезпеки загрожують людині?
3. Клітина і клітинна будова живих організмів.
4. Про наркотичні рослини.
5. Тютюн в житті сучасної людини.
6. Віруси.

Домашнє завдання: Підготувати доповіді по плану та зробити відповідні
презентації
Завдання для контролю знань, вмінь та навичок додаються (якщо контроль
запланований)

Тест: За допомогою тесту оцінити стан імунітету
Інструкція. Для оцінки вашого імунологічного стану треба відповісти на наступні

питання – чим більше питань, на які ви відповісте «Так», і чим більший номер цього питання,
тим більше імунодефіцит.

Текст опитування
1. Ви іноді хворієте на захворювання органів дихання (ОРЗ, бронхіт, ангіна, отит)?
2. Ви хворієте на захворювання органів дихання частіше 1 – 2 разів на рік?
3. Чи важко протікають у вас захворювання органів дихання (як довго триває хвороба,

берете ви лікарняний або працюєте, чи трапляється Вам лягати в лікарню з приводу бронхіту,
пневмонії)?

4. Чи буває, що у вас тиждень або більше без причини тримається температура 37,0 –
37,4oС?

5. Чи є у вас які-небудь хронічні запальні захворювання (хронічні бронхіти, тонзиліт,
отит, нефрит, гайморит і т.п.)?

6. Чи страждаєте ви фурункульозом, абсцесами?
7. Чи страждаєте ви грибковими захворюваннями шкіри і слизової?
8. Чи страждаєте ви пародонтозом, карієсом, стоматитом?
9. Чи турбують вас часті загострення герпеса?
10. Чи страждаєте ви дисбактеріозом, хронічною діареєю невідомого походження?
11. Чи страждаєте ви якими-небудь аутоімунними, алергійними захворюваннями?
12. Чи є у вас ВІЛ-інфекція?
13. Чи страждаєте ви якою–небудь уродженою аномалією розвитку імунної системи?
14. Чи страждаєте Ви яким–небудь онкологічним захворюванням?
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Контрольні запитання
1. Дайте визначення поняттю «здоров’я».
2. Назвіть механізми підтримки здоров’я.
3. Дайте визначення поняттю «гомеостаз».
4. Дайте визначення поняттю «адаптація».
5. Дайте визначення поняттю «імунітет».
6. Яким чином пов’язані гомеостаз і адаптація?
7. Яким чином пов’язані адаптація і імунітет?
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № _3_

Тема: Радіаційна безпека

Мета: Дати поняття про радіаційну небезпеку та акцентувати увагу  на
методах та способах захисту від радіаційного впливу.

Оснащення: Мультимедійні презентації, доповіді на задані теми

План проведення семінарського заняття:
1. Вплив атомної енергії на здоров’я  людини.
2. Зони радіактивного забруднення.
3. Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС.
4. Осередок ядерного ураження.
5. Радіоактивне випромінювання та прилади дозиметричного контролю.

Питання для підготовки до семінарського заняття:
1. Як ви розумієте поняття «радіаційна безпека»?
2. Які Вражаючі фактори утворюються прт вибуху ядерного боєприпасу?
3. Проникаюча радіація і її дія на людину.
4. Від чого залежить характер ураження від ядерного вибуху?
5. На які складові можна умовно розбити радіоактивне випромінювання?
6. Правила поведінки а надзвичайній ситуації.

Домашнє завдання: Скласти доповіді по плану проведення семінарського
завдання

Матеріал до семінару: Радіаційна безпека.

Іонізуюче випромінювання. Радіоактивне випромінювання, його властивості.
Корпускулярне та електромагнітне випромінювання, його проникаюча та іонізуюча
здатність. Радіонукліди, їх властивості

Іонізуючим випромінюванням називається будь-яке випромінювання, яке викликає
іонізацію середовища, тобто його енергія достатня для іонізації середовища . Іонізація - це
акт поділу електрично нейтрального атома на дві протилежно заряджених частинки
Іонізуюче випромінювання поділяється на два види: електромагнітне (фотонне), до якого
належать ультрафіолетове, рентгенівське і у-випромінювання, та корпускулярне (а, β,
нейтрони, протони)

Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань надзвичайно важливими при
вивченні питання безпеки здоров'я і життя людини є випромінювання, що виникають в
результаті розпаду ядер радіоактивних елементів, тобто радіоактивне
випромінювання Радіоактивні випромінювання є одним з видів іонізуючих випромінювань
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. Радіоактивність - це довільний розпад атомних ядер хімічних елементів з виділенням
енергії та зміною їх атомного номера і масового числа Процес довільного розпаду
нестабільного нукліда називається радіоактивним розпадом, а сам такий
нуклід радіонуклідом Він має властивість випромінювати радіаціюотік частинок, що
виносять енергію із збудженого радіоактивного ядра, неоднорідний і поділяється на такі
види: альфа, бета-частинки, гама-випромінювання, нейтрони та протони, що мають різні
ступені іонізуючої дії в середовищі (рис 3 37)

Альфа-випромінювання (а) - це потік ядер атомів гелію, які називаються а-частинки .
Вони взаємодіють з речовиною найбільш ефективно тому, що має великий заряд і
відносно малу швидкість Внаслідок цього її іонізаційна здатність велика, а проникаюча
радіація незначна . Аркуш паперу затримує альфа-частинки . Одяг, засоби індивідуального
захисту повністю затримують а-частки У повітрі проникаюча здатність а-випромінювання
10-11 см, в біологічних тканинах 30-40 мкм Через високу іонізуючу здатність а-частки
дуже небезпечні при потраплянні в організм

Бета-випромінювання (β) - це потік електронів, що називаються Р-частинками .
Швидкість їх руху може сягати у деяких випадках швидкості світла . Їх проникаюча
здатність більша, ніж альфа-випромінювання, але іонізуюча дія менша

Гама-випромінювання (у) - це електромагнітні хвилі, аналогічні рентгенівським
променям, розповсюджуються зі швидкістю 300000 км/сек Вони здатні до проникання
через товщу різних матеріалів

Нейтрони та протони утворюються тільки в зоні ядерного вибуху, їх іонізуюче
випромінювання може викликати ураження людей як при внутрішньому, так і при
зовнішньому опромінюванні

Явище природної радіоактивності. Природні та штучні джерела іонізуючого
випромінювання. Внутрішнє та зовнішнє опромінення

Природний радіаційний фон формується під впливом космічного випромінювання
Природна радіоактивність також зумовлена наявністю в земній корі, ґрунті, повітрі, воді,
рослинах і тваринних організмах радіоактивних ізотопів

Штучна радіоактивність Даний вид радіоактивності є результатом свідомої діяльності
людини . Це випробування ядерної зброї, ядерні реактори, прискорювачі, заводи з
переробки та збагачення уранових руд, заводи з виробництва ядерного палива, АЕС,
ракетні ядерні установки, науково-дослідницькі заклади відповідного профілю, техногенні
аварії і катастрофи (рис . 3 . 38) . Внаслідок цього, звичайно, поступово збільшується і
радіаційний фон Землі .

Міжнародна одиниця вимірювання радіоактивності - Беккерель (Бк) 1 Бк = одному
розпаду за секунду Зустрічається ще одиниця активності - кюрі (Кі) . (1 Бк = 3,7-10-10 Кі) .
Ушкоджень, викликаних в організмі опромінюванням, буде тим більше, чим більшу
енергію воно передасть тканинам Кількість такої переданої організмові енергії
називають дозою опромінення.

Іонізуюче випромінювання не має кольору, запаху, людина його не відчуває У
природних умовах на поверхні Землі та в повітрі потужних джерел такого
випромінювання немає, тому органи чуття людини еволюційно не виробили здатності
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реагувати на потоки іонізуючого випромінювання, фіксувати їх, попереджати про
можливу небезпеку

Опромінення - це процес взаємодії радіоактивних променів з середовищем (акт
перетворення електрично нейтрального атома на дві протилежно заряджені частинки)
Радіоактивне забруднення оточуючого середовища діє на людину шляхом зовнішнього та
внутрішнього опромінення

Зовнішнє - це опромінювання, яке одержує біологічний об'єкт від зовнішніх джерел
випромінювання .

Внутрішнє опромінення - це результат опромінювання продуктами розпаду
радіонуклідів, що потрапляють в організм людини чи тварини з їжею, з повітрям при
диханні, з димом тощо

Характеристика іонізуючих випромінювань та заходи радіаційної безпеки

Інтенсивне використання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища,
широке впровадження техніки, систем механізації та автоматизації в усі сфери суспільно-
виробничої діяльності, формування ринкових відносин супроводжуються появою і
широким розповсюдженням різних природних, біологічних, технічних, екологічних та
інших небезпек. Це потребує від кожного фахівця уміння визначати і здійснювати
комплекс ефективних заходів захисту від їх несприятливого впливу на організм людини та
здоров'я населення.

Вирішення проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності полягає у забезпеченні
нормальних (комфортних) умов діяльності людей, у захисті людини й оточуючого її
середовища (природного, виробничого, міського, житлового тощо) від впливу шкідливих
факторів, які перевищують нормативно припустимі рівні.

Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте
вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці
XIX ст. у зв'язку з відкриттям французького вченого А. Беккереля, а потім дослідженнями
П'єра і Марії Кюрі явища радіоактивності, вплив якого Кюрі вивчали безпосередньо на
собі.

Поняття "іонізуюче випромінювання" об'єднує різні за своєю природою
випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що всі вони вирізняються високою
енергією, мають властивість іонізувати і руйнувати біологічні об'єкти. Під впливом
іонізуючого випромінювання атоми і молекули живих клітин іонізуються, в результаті
чого відбуваються складні фізико-хімічні процеси, які впливають на характер подальшої
життєдіяльності організму. Іонізуючі випромінювання, діючи на організм людини,
викликають у ньому зворотні і незворотні зміни.

Іонізуюче випромінювання — це таке випромінювання, взаємодія якого із середовищем
призводить до утворення електричних зарядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і
фотонне іонізуюче випромінювання.
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Корпускулярне — це потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від
нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді та ядерних перетвореннях або
генеруються на прискорювачах. Це а-і Р- частинки, нейтрони, протони та ін.

Фотонне — це потік електромагнітних коливань, що поширюється у вакуумі з
постійною швидкістю 300 000 км/с, це у-випромінювання і рентгенівське
випромінювання.

Випромінюванню властиві певна енергіея, шлях вільного пробігу, іонізуюча і
проникаюча спроможності.

Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто
числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об'єму, маси середовища або на
одиниці довжини шляху.

Різні види випромінювань мають різноманітну іонізуючу спроможність.

Проникаюча спроможність випромінювань визначається величиною пробігу, тобто
шляхом, пройденим часткою в речовині до її повного зникнення.

Джерела іонізуючих випромінювань поділяються на природні та штучні (антропогенні,
техногенні).

Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні вибухи, ядерні установки для
виробництва енергії, ядерні реактори, прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські
апарати, прилади апаратури засобів зв'язку високої напруги тощо.

Однією з причин появи іонізуючого випромінювання е радіоактивність — спонтанне
(мимовільне) перетворення нестійких атомних ядер (радіонуклідів) в ядра інших
елементів, що супроводжується випромінюванням часток або квантів енергії. Хімічні
елементи, радіонукліди, звуться радіоактивними елементами або радіоактивними
ізотопами. Радіонукліди утворюють випромінювання в момент свого перетворення в інші
ядра. Радіоактивні ізотопи характеризуються періодом напіврозпаду (від секунд до
мільйонів років), типом радіоактивного розпаду, активністю (числом радіоактивних
перетворень за одиницю часу) та енергією випромінювання за одиницю часу.

Активність у міжнародній системі (Sі) вимірюється в бекерелях (Бк). 1 Бк = 1 розпад за
секунду. Позасистемною одиницею є кюрі (Кі). 1 Кі = 37 • 109 Бк.

Дія іонізуючого випромінювання у будь-якому середовищі залежить від енергії
випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. Останнє визначається
для повітря, речовини і біологічної тканини. Відповідно розрізняють експозиційну,
поглинену та еквівалентну дози іонізуючого випромінювання.

Експозиційна доза характеризує іонізуючу спроможність випромінювання в повітрі,
вимірюється в кулонах на 1 кг (Кл/кг); позасистемна одиниця — рентген (Р); 1 Кл/кг =
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3,88 • 103 Р. Відповідно 1 Р = = 2,68 * 10-4 Кл/кг. За експозиційною дозою можна
визначити потенційні можливості іонізуючого випромінювання.

Поглинута доза характеризує енергію іонізуючого випромінювання, що поглинається
одиницею маси опроміненої речовини. Вона вимірюється у греях (Гр) (1 Гр = 1 Дж/кг).
Застосовується і позасистемна одиниця рад (1 рад = 0,01 Гр = 0,01 Дж/кг).

Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу випромінювання на конкретну людину,
тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумовленим іонізуючим випромінюванням. За
одиницю вимірювання еквівалентної дози прийнято зіверт (Зв): 1 зіверт дорівнює
поглинутій дозі в 1 Дж/кг (для рентгенівського та а-, β -випромінювань). Позасистемною
одиницею служить бер (біологічний еквівалент рада): 1 бер = 0,01 Зв.

Ефект дії іонізуючого випромінювання зумовлюється не лише кількістю поглинутої
об'єктом, що опромінюється, енергії, а й формою, в якій ця енергія передається.

Ніякий інший вид енергії (теплова, електрична та ін.), що поглинається біологічним
об'єктом у тій самій кількості, не призводить до таких змін, які спричиняє іонізуюче
випромінювання.

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини має певні особливості:

• органи чуття не реагують на випромінювання;

• малі дози випромінювання можуть поєднуватися і накопичуватися в організмі
(кумулятивний ефект);

• випромінювання діє не тільки на певний живий організм, але і на його спадкоємців
(генетичний ефект);

• різні органи організму мають різну чутливість до випромінювання.

Найбільш вразливими до дії іонізуючого випромінювання є зародкові клітини, червоний
кістковий мозок, легені, щитовидна залоза, інші внутрішні органи. Менш чутливою є
кісткова тканина, найменш вразливою вважається шкіра.

Ефекти, викликані дією іонізуючих випромінювань (радіації), систематизуються за
видами ушкоджень і часом прояву.

За видами ушкоджень їх поділяють на три групи: соматичні, соматико - стохатичні
(випадкові, ймовірні ), генетичні.

За часом прояву виділяють дві групи — ранні (або гострі) і пізні. Ранні ураження
бувають тільки соматичні. Це призводить до смерті або променевої хвороби.

Гостра форма виникає в результаті опромінення великими дозами за короткий проміжок
часу. При дозах порядку тисяч рад ураження організму може бути миттєвим. Хронічна



21

форма розвивається в результаті тривалого опромінення дозами, що не перевищують
летальну дозу (ЛД). При поглинутій дозі 4—6 Гр розвивається важка форма променевої
хвороби. 50 % випадків захворювання закінчуються смертю протягом першого місяця.

Зміни, що виникають в організмі під дією іонізуючого випромінювання, залежать від
багатьох чинників, насамперед від виду, рівня та часу дії опромінення, розміру поверхні,
яка опромінюється, властивостей організму тощо.

Більш віддаленими наслідками променевого ураження можуть бути:

• променеві катаракти;

• лейкози;

• злоякісні пухлини;

• раннє старіння та ін.

Ступінь впливу радіації залежить від того, є опромінення зовнішнім, коли джерело
опромінення знаходиться поза тілом людини, чи внутрішнім, коли джерело опромінення
знаходиться в тілі людини. Внутрішнє опромінення виникає при вдиханні або ковтанні
радіоізотопів, які містяться у воді, їжі, повітрі, особливо запиленому, тощо. Можуть бути
локальні ураження, оскільки деякі речовини поглинаються і накопичуються в конкретних
органах.

Гранично допустимою дозою (ГДД) загального опромінення людини вважається доза,
яка у світлі сучасних знань не повинна викликати значних ушкоджень організму протягом
життя. ГДД для людей, які постійно працюють з радіоактивними речовинами, прийнято
вважати 2 бер на рік. При цій дозі не спостерігається соматичних уражень, проте
достовірно поки невідомо, яким чином реалізуються канцерогенний і генетичний ефекти
дії. Цю дозу слід розглядати як верхню межу, до якої не варто наближатися.

Надзвичайно швидкий розвиток застосування відкритих джерел випромінювань в науці і
на практиці, виявлення негативного впливу випромінювання на живі організми майже
одночасно з відкриттям рентгенівського випромінювання і радіоактивного розпаду
зумовили розгляд питань захисту людини від негативного впливу іонізуючого
випромінювання.

Заходи радіаційної безпеки, що застосовують на підприємствах, залежать від конкретних
умов роботи з джерелами іонізуючих випромінювань і передусім від типу джерела
випромінювання.

Закритими називаються будь-які джерела іонізуючого випромінювання, будова яких
виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при
передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу.
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Встановлені певні закони поширення іонізуючих випромінювань і характеру їх взаємодії
з речовиною, серед найголовніших з яких є такі:

1) доза зовнішнього опромінення пропорційна інтенсивності випромінювання і часу
впливу;

2) інтенсивність випромінювання від точкового джерела пропорційна кількості квантів
або часток, що виникають у ньому за одиницю часу, і обернено пропорційна квадрату
відстані;

3) інтенсивність випромінювання може бути зменшена за допомогою екранів.

Основними принципами забезпечення радіаційної безпеки при роботі із закритими
джерелами іонізуючого випромінювання є:

• зменшення потужності джерел до мінімальних значень ("захист кількістю");

• скорочення часу роботи з джерелом ("захист часом");

• збільшення відстані від джерел до людей ("захист відстанню");

• екранування джерел випромінювання матеріалами, що поглинають іонізуюче
випромінювання ("захист екраном").

Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, при використанні
яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

При цьому може відбуватися не тільки зовнішнє, але і додаткове внутрішнє опромінення
персоналу. Тому, основними принципами забезпечення радіаційної безпеки при взаємодії
з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання є:

• використання принципів захисту, що застосовуються при роботі з джерелами
випромінювання у закритому вигляді;

• герметизація виробничого устаткування з метою ізоляції процесів, що можуть стати
джерелами надходження радіоактивних речовин у зовнішнє середовище;

• заходи планувального характеру;

• застосування санітарно-технічних засобів та устаткування, використання спеціальних
захисних матеріалів;

• використання засобів індивідуального захисту і санітарної обробки персоналу;

• дотримання правил особистої гігієни;
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• очищення від радіоактивних забруднень поверхонь будівельних конструкцій,
апаратури і засобів індивідуального захисту;

• використання радіопротекторів (біологічний захист).

Біологічна активність іонізуючого випромінювання. Соматичні та генетичні
наслідки опромінення.
Променева хвороба, стадії її розвитку. Заходи захисту від зовнішнього і

внутрішнього випромінювання

Проникаюча радіація небезпечна за своїми наслідками для здоров'я людини . Маючи
велику енергію, радіоактивні промені проникають глибоко в тканини організму та
іонізують їх В результаті радіоактивного опромінення в людини можуть виникнути такі
захворювання: променева хвороба, онкологічні захворювання, мутації. Проникаюча
радіація вражає кровотворні органи: кістковий мозок, лімфатичні залози, селезінку Все це
веде до різкого зменшення кількості лейкоцитів ізниження імунітету організму людини.

Дія радіоактивного випромінювання на біологічні об'єкти - людей, тварин, рослини -
полягає у внесенні в них певної енергії, що призводить до руйнування біологічних
структур

Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини можна уявити в дуже
спрощеному вигляді таким чином Припустимо, що в організмі людини відбувається
нормальний процес травлення, їжа, що надходить, розкладається на більш прості сполуки,
які потім надходять через мембрану усередину кожної клітини і будуть використані, як
будівельний матеріал для відтворення собі подібних, для відшкодування енергетичних
витрат на транспортування речовин і їхню переробку Під час потрапляння радіоактивних
елементів на мембрану відразу ж порушуються молекулярні зв'язки, атоми
перетворюються в іони . Крізь зруйновану мембрану в клітину починають надходити
сторонні речовини і робота її порушується . Якщо доза випромінювання невелика,
відбувається повернення електронів на свої місця . Молекулярні зв'язки відновлюються, і
клітина продовжує виконувати свої функції Якщо ж доза опромінення висока або дуже
багато разів повторюється, то молекулярні зв'язки не відновлюються, виходить з ладу
велика кількість клітин; робота органів розладнується; нормальна життєдіяльність
організму стає неможливою . Пошкодження, викликані в живому організмі
випромінюванням, будуть тим більші, чим більше енергії воно передасть тканинам;
кількість такої переданої організму енергії називається дозою Дозу випромінювання
організм може одержати від будь-якого радіонукліду, незалежно від того, знаходиться він
всередині організму чи зовні

Дія проникаючої радіації на матеріали і обладнання залежить від виду випромінювання,
дози радіації, природи опромінюваної речовини і умов навколишнього середовища .
Навіть

при відносно великих дозах опромінення не всі люди приречені на хворобу . Механізми,
що діють в організмі людини, можуть ліквідовувати пошкодження, викликані радіацією .
Будь-яка людина, що потрапила під дію опромінення (рис . 3 . 41), зовсім не обов'язково
повинна захворіти онкологічним захворюванням або стати носієм спадкових хвороб .

Проте імовірність або ризик таких наслідків у неї більший, ніж у людини, яка не була
опромінена, і ризик тим більший, чим більшою була доза опромінення При великих дозах
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радіація може зруйнувати клітини, пошкодити тканини органів і бути причиною швидкої
загибелі організму Пошкодження, викликані великими дозами поромінювання, звичайно
проявляються на протязі декількох годин або днів Онкологічні захворювання
проявляються через 10-20 років після опромінювання . А вроджені пороки розвитку та
інші спадкові хвороби, викликані пошкодженням генетичного апарату, виявляються лише
в наступному або подальшому поколіннях - це діти, онуки і більш віддалені нащадки
індивіда, який був опромінений

Канцерогенні ефекти проявляються через тривалий період після поромінення як правило
через одне-два десятиліття Мутагенні ефекти, що викликаються пошкодженням
генетичного апарату, проявляються лише в наступних поколіннях: це діти, онуки та більш
віддалені нащадки індивідууму, що піддався опроміненню

Розрізняють дві форми променевої хвороби - гостру і хронічну . Гостра форма виникає в
результаті опромінення великими дозами за короткий проміжок часу При дозах порядку
тисяч рад загибель організму може бути миттєвою Хронічна форма розвивається в
результаті тривалого опромінення дозами, що перевищують гранично припустимі (ГПД) .
Більш віддаленими наслідками променевого ураження можуть бути променеві катаракти,
злоякісні пухлини та інше (таблиця)

Таблиця

Шкала результатів опромінення
450 бер - важкий ступінь променевої хвороби (50% смерть);
100 бер - нижній рівень розвитку легкої променевої хвороби;
75 бер - короткочасні незначні зміни у складі крові;
30 бер - опромінення при рентгеноскопії шлунка;
25 бер - припустиме аварійне опромінення (разове) персоналу;
10 бер - припустиме аварійне опромінення населення;
5 бер - припустиме за рік опромінення персоналу в нормальних умовах;
3 бер - опромінення при рентгенографії зубів;
2 бер на

рік - ГДП для людей, які постійно працюють з радіоактивними речовинами;

100 мбер - фонове опромінення за рік;

1 мкбер - перегляд одного хокейного (футбольного) матчу за допомогою старих
телевізійних приймачв

З наведеної шкали бачимо, що при дозі від 75 до 100 бер відзначаються реакції у вигляді
зсувів у формулі крові, змінюються деякі вегетативні функції організму При дозах, що
перевищують 100 бер, розвивається гостра променева хвороба, важкість якої залежить від
дози (див табл )

Таблиця

Доза, бер Ступені променевої хвороби
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100-200 Перший ступінь (легка)

200-300 Другий ступінь (середньої важкості)

300-500 Третя стадія (важка)

Більше 500 Четверта стадія (дуже важка)

500 – 600 смертельні

Техногенні небезпеки радіаційного походження

Особливе місце у забрудненні навколишнього середовища посідає радіоактивне
забруднення. Руйнування реактора на Чорнобильській АЕС стало причиною
радіоактивного забруднення не лише України, а й Білорусі та Росії. Загальна площа
радіоактивного забруднення становить понад 30 тис. км 2.

Випадання радіоактивних речовин простежувалося і у державах Західної Європи,
підвищився радіоактивний фон у Скандинавії, Японії та США. Проблеми наслідків
катастрофи на Чорнобильській АЕС залишаються чи не найгострішими і
найактуальнішими не лише для України, але й для всієї світової спільноти.

Через 15 місяців після катастрофи в Чорнобилі у Великій Британії, яка, здавалось би,
далеко розташована від України, було виявлене надзвичайно велике забруднення
рослинності радіоактивними опадами, а також великий вміст цезію у м'ясі овець.

Варто зазначити, що атомна енергетика є екологічно чистішою і дешевшою, ніж
теплова. У розвинутих країнах вона забезпечує від 15 до 70 % усієї електроенергії, що
виробляється (Франція — 70 %, США — 17 %, Швеція — 50 %, Канада — 15 %). Але у
разі аварії атомні станції становлять дуже серйозну небезпеку для людей і навколишнього
середовища. За час експлуатації АЕС у світі сталися три значні аварії: 1961 рік — в
Айдахо-Фолсі (США); 1979 рік — на АЕС "Тримайл-Айленд" у Гарисберзі (США), 1986
рік — Чорнобильська АЕС.

Аварії на АЕС значно відрізняються від ядерних вибухів, а саме більшою тривалістю
викидів, що змінює напрямок потоків повітряних мас. Тому практично неможливо
прогнозувати розміри зон ураженості.

Радіоактивне забруднення навколишнього середовища діє на людину шляхом
зовнішнього та внутрішнього опромінення.

Зовнішнє опромінення — це опромінення внаслідок радіоактивного забруднення
місцевості. Воно підлягає контролю і залежить від рівня радіації на місцевості. Через
чорнобильську катастрофу на території України радіацією забруднені місцевості 12
областей, 86 адміністративних районів, 2311 населених пунктів, де загалом мешкає
близько 2 млн. 600 тисяч жителів, у тому числі — 600 тисяч дітей. Забруднено
радіонуклідами понад 8 млн. гектарів землі, серед яких 3 млн. га сільськогосподарських
угідь та 2 млн. лісових масивів, велика частина яких розташована в Житомирській області
(70 % ) і в південних районах Київської області (15 %). Інші забруднені ділянки розкидані



26

по території Рівненської, Волинської, Чернігівської, Вінницької, Черкаської і
Тернопільської областей. Викид радіонуклідів унаслідок вибуху реактора негативно
вплинув на здоров'я населення України загалом. У результаті потрапляння радіоактивних
речовин в організм у багатьох людей була вражена щитоподібна залоза, виникла
променева хвороба. Нині спостерігається тенденція до збільшення онкологічних
захворювань, захворювань ендокринної системи, систем кровообігу, травлення, а також
захворювань, пов'язаних з імунною системою. У зв'язку з тим, що в продуктах викиду
переважають довго-живучі радіонукліди — цезій-137 (30 років), стронцій-90 (28 років),
плутоній-239 (20 000 років), зараження буде тривалим.

Верховна Рада України ухвалила Закон, який визначає чотири зони радіоактивного
забруднення.

1. Зона періодичного радіоактивного контролю (низький рівень забруднення, 0,5—1
Кі/км 2). Дозволено збирання, заготівлю грибів, ягід, лікарських рослин, сіна, а також
заготівлю деревини без обмежень. Полювання, рибальство у природних водоймах і річках
дозволяється відповідно до правил, що діють на території України, з обов'язковою
перевіркою м'яса і риби на вміст у них радіоактивних речовин. У підсобних господарствах
ніяких обмежень щодо годівлі та утримання сільськогосподарських тварин і птиці не
запроваджено.

2. Зона посиленого радіоактивного контролю(середній рівень забруднення, 1—5
Кі/км 2). Дозволено збирання, заготівлю грибів, ягід, лікарських рослин і сіна з
обов'язковим попереднім дозиметричним контролем. Заготівля деревини і використання
продуктів її переробки проводиться без обмежень. У підсобних господарствах
рекомендується періодичний вибірковий контроль м'ясних і молочних продуктів, кормів.

3. Зона гарантованого добровільного відселення (високий рівень забруднення, б—15
Кі/км2). У цій зоні заготівлю грибів, ягід, лікарських рослин, хвойної лапини і
виробництво хвойно-вітамінного борошна заборонено.

Обов'язковий особливий режим для сільського господарства: обмежене
землекористування (рільництво, обробіток земель), пере-спеціалізація товарного
сільського господарства та насінництва, вирощування технічних культур (льон й інше),
розвиток тваринництва, інтенсивне конярство тощо.

Випас худоби на пасовищах цієї зони дозволений лише тоді, коли травостой сягає 10 см.
При щільності забруднення понад 15 Кі/км2 заготівля деревини допускається тільки у
зимовий період і за наявності снігового покриву. Використання деревини як палива,
заготівля пнєвого смолу і дьогтю заборонені. Заборонено випасати свійську худобу, а
заготовляти сіно дозволяється тільки як корм для робочих коней. Використання гною як
добрива заборонено.

4. Зона відчуження (надзвичайно високе забруднення). Це дослідницький полігон
для боротьби із наслідками ядерних катастроф.

15—20 % риби, що виловлена у річках "зони жорсткого контролю" і у верхів'ях
Київського водосховища, не відповідає вимогам. Уся риба, виловлена у цих водоймах,
підлягає обов'язковому радіометричному контролю. Промисловий відлов риби у верхів'ях
Київського водосховища заборонений. Тимчасово допустимий рівень вмісту
радіоактивних речовин у рибі становить 5103 Кі/кг.
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Нині на території об'єкта ЧАЕС рівень радіації становить 70—80 мкР/год. при нормі
12—14 мкР/год. Проектний термін служби саркофага, який захищає четвертий реактор —
30 років. Тому безпека саркофага залишається найважливішою проблемою ЧАЕС. Після
аварії під уламками четвертого енергоблоку поховано майже 201 тонна ядерного палива і
приблизно ЗО тонн радіаційного пилу. Засипана піском, свинцем та бетоном частина
ядерного палива не контролюється. Конструкція саркофага ненадійна. Останні роки в
ньому з'явилися щілини, завбільшки декілька сантиметрів. Дощова вода, що проникає
всередину, може забруднюватися від контакту з ядерним паливом і, у свою чергу,
потрапляти до ґрунтових вод. Окрім того, якщо станеться якась надзвичайна ситуація,
наприклад, землетрус, саркофаг може бути зруйнований. Зараз планується будівництво
"Саркофага-2", який повинен вмістити "Саркофаг-I" і зробити його безпечним.

Попри високу сейсмічність та непридатність геологічних умов, сьогодні в Україні
експлуатується 4 атомні електростанції. Близько 80 % території України непридатні для
будівництва атомних електростанцій (АЕС) і для захоронення радіоактивних відходів.

Сьогодні практично ніхто не застрахований від впливу наслідків аварії чи будь-якої
іншої аварії на об'єктах атомної промисловості. Навіть сотні і тисячі кілометрів від АЕС
не можуть бути гарантією безпеки. Аварія на ЧАЕС стала прикладом того, що будь-які
аварії на атомних станціях не можуть бути локальними. Наслідки аварії на ЧАЕС вийшли
за межі однієї держави і наочно продемонстрували необхідність міжнародної співпраці в
ядерній енергетиці.

Крім радіоактивного забруднення місцевості, до зовнішніх джерел радіоактивного
випромінювання належать: космічне випромінювання, сонячна радіація та гірські породи
фосфоритів, сланців, уранових руд, родовищ мінеральних джерел. В Україні районами з
підвищеним рівнем природного радіоактивного фону є м. Хмельник, Миронівка, Жовті
Води. Кожен мешканець планети отримує в середньому радіаційну дозу близько 0,03 Бер.

Значно підвищує рівень радіоактивності видобуток фосфатів і переробка їх на добрива.
Забруднення ґрунту зростає, якщо таке добриво вноситься в рідкому стані.

Радон присутній у воді, що надходить із глибин. Рівень радіації у ванній після прийому
душу піднімається в кілька разів. Кип'ятіння води виводить з неї радон майже цілком.

У дії штучного і природного випромінювання (в порівнювальних умовах) немає
розходжень. Радіаційний ризик залежить від дози. Але навіть при значних дозах ризик
появи раку чи вродженого захворювання, в окремих випадках, викликаного
опроміненням, залишається меншим, ніж від впливу хімічного забруднення середовища
чи від шкідливих звичок батьків.

Фоновий рівень радіації створює сонячна радіація та іонізуюче випромінювання
природних радіоактивних речовин. Рівень сонячної радіації визначається кількістю
сонячних днів та активністю Сонця. На території України він не перевищує 8—12 мкР/г.
Рівень радіації залежить від природних радіоактивних речовин і залежно від регіону може
становити 20—30 мкР/г.

Основні джерела радіоактивного випромінювання:

— заводи з переробки та збагачення уранових руд;

— заводи з виробництва ядерного палива;
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— АЕС, судові та ракетні ядерні установки;

— науково-дослідні заклади відповідного профілю. За оцінками вчених, радіоактивне
забруднення через кілька десятиріч збільшиться у сотні разів.

Систематичне споживання продуктів харчування та води, що забруднені
радіоактивними речовинами, призводить до накопичення радіонуклідів в організмі
людини (йоду — в щитовидній залозі, стронцію — у кістках, цезію — в м'яких тканинах).

1991 року встановлено тимчасові граничні рівні вмісту радіонуклідів цезію та стронцію
у продуктах харчування та питній воді (табл. 3.1):

Таблиця 3.1. Гранично допустимі рівні вмісту радіо нуклідів у продуктах
харчування

Для зменшення рівня вмісту радіонуклідів, які надходять з їжею, необхідно
систематично приймати радіопротектори — речовини, які зв'язують радіонукліди та
підвищують стійкість організму до радіоактивного впливу.

Ці речовини є у деяких харчових продуктах і рослинах (яблучне повидло, неосвітлений
яблучний сік, чорноплідна горобина, ожина, морква, обліпиха, тисячолистник), а також у
продуктах бджолярства (мед, прополіс, маточне молоко). Рекомендується також вживати
цибулю та часник. Усі ці продукти, якщо їх систематично споживати, діють ефективно.

Внутрішнє опромінення виникає, як вживати продукти харчування та воду, які
забруднені радіонуклідами. З рибою та іншими морськими продуктами в організм
потрапляють такі радіонукліди: свинець-210 та полоній-210. Полоній-210 потрапляє також
з м'ясом, чаєм, рослинною їжею. Найбільша радіоактивність серед рослинних продуктів є
у горосі, житі, пшениці, картоплі, огірках. Яловичина майже втричі радіоактивніша за
свинину. Через відсутність належного контролю за якістю продуктів харчування та води
це опромінення практично не відслідковується. Сьогодні в Україні є райони, де вміст
цезію-137 у більшості продуктів виробництва нашої держави в 10— 100 разів перевищує
його середній рівень.

У разі опромінення — внаслідок потрапляння радіоактивних речовин на відкриті
ділянки шкіри — можуть утворюватись променеві дерматити та опіки. Ураження мають
кілька стадій: рання реакція, інкубаційний період, період гострого запалення і період
одужання. Рання реакція настає за кілька годин після дії радіоактивних речовин, виникає
почервоніння шкіри, яке згодом зникав, настає інкубаційний період, ніяких зовнішніх
ознак немає. Період гострого запалення теж починається з почервоніння шкіри. Згодом
з'являються пухирі, наповнені прозорою рідиною, які самі тріскають. У разі дуже великих
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доз опромінення на їх місці виникають виразки, які погано загоюються. Медичну
допомогу при променевих ураженнях необхідно надавати якомога швидше.

Тому дуже важливо своєчасно виявити уражених. Таке виявлення проводиться
дозиметричними приладами або розрахунками за відомими рівнями радіації і часом
перебування на зараженій місцевості. Потерпілих необхідно винести (вивезти) з осередку
ураження на місцевість, де немає радіаційного випромінювання. Людей, які отримали
високі дози радіації, негайно доставити в лікувальні заклади. Лікування променевої
хвороби — одна з найскладніших проблем сучасної медицини.

До невідкладних лікувальних заходів належать:

— механічне усунення радіоактивних речовин з організму людини шляхом промивання
шлунка теплою водою, вживання проносних і сечогінних засобів, промивання рота й очей
(якщо є можливість, промивати очі розчином натрію гідрокарбонату);

— застосування відхаркувальних препаратів (іпекануан, термопсис, сенега) у разі
попадання радіоактивних речовин у дихальні шляхи. Через кілька днів, коли радіоактивні
речовини, які залишилися в організмі, відкладаються в органах і тканинах,
використовують засіб введення в організм комплексоутворюючих речовин. За їх
допомогою радіоактивні речовини можна перетворити у розчин, що полегшить виведення
їх з організму. Як комплексоутворювачі використовують солі органічних кислот
(лимонна, оцтова), а також вітамін В1

— вживання йоду з харчовими продуктами, що забезпечує захист щитовидної залози.
Йод особливо потрібний населенню, яке проживає на територіях, забруднених
радіонуклідами чи із недостатнім вмістом йоду у воді або ґрунті.

Лікування радіаційних опіків шкіри проводиться безпосередньо тоді, коли є опік. Воно
спрямоване на послаблення запальних процесів і на відновлення ураженої тканини.
Спочатку необхідно зробити проти-інфекційні присипки (крохмаль, тальк, окис цинку). У
разі важкої ранньої реакції шкіри (почервоніння з крововиливом) для послаблення болю
пропонуються охолоджуючі примочки (свинцева вода, риванол тощо). Важливо
забезпечити ураженій ділянці спокій: уникати тертя з одягом, миття з милом, впливу
ультрафіолетового випромінювання і подразнюючої терапії. Пропонується проведення
новокаїнової блокади (введення вище місця ураження 0,25—0,5 % розчину новокаїну з
інтервалом у 3—4 дні).

Правила поведінки при аваріях на АЕС

При аваріях на АЕС, на підприємствах атомної промисловості з викидом у зовнішнє
середовище радіоактивних продуктів відбувається радіоактивне зараження за межами
території станції. Це спричиняє опромінення населення і забруднення навколишнього
середовища вище допустимого рівня, встановленого для нормальної роботи АЕС. При
цьому на службовців АЕС впливає гама-опромінення. У разі отримання сигналу про
аварію на АЕС робоча зміна ховається у сховищах, а населення — у захисних спорудах.
При цьому одягаються засоби індивідуального захисту, береться запас їжі, води,
предметів першої необхідності. Якщо обставини змушують людей ховатись у квартирах
або у виробничих приміщеннях, то потрібно подбати про герметизацію: прикрити
тканиною вікна, у будинках з пічним опаленням перекрити труби. Треба пам'ятати, що
дози опромінення значно менші, якщо люди перебувають у будинках і спорудах. Стіни
дерев'яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання у 2 рази, цегляного — у 10
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разів, заглибленого укриття (підвали з покриттям із дерева) — у 7 разів, заглибленого
укриття (підвали з покриттям з цегли або бетону) — у 40—100 разів. На зараженій
місцевості потрібно поводитись дуже обережно: використовувати засоби індивідуального
захисту, не ходити без потреби вулицею. Виходячи із сховища, необхідно вдягати засоби
індивідуального захисту органів дихання й шкіри. Режим поведінки людей на місцевості,
зараженій радіонуклідами, їх трудова діяльність, час перебування у сховищах, укриття та
інші питання встановлюють органи самоврядування на підставі даних штабів ЦО.
Проводиться обов'язкова медична профілактика шляхом прийому протирадіаційних
препаратів до і після опромінення.

У зв'язку з тим, що територія в радіусі 30 км підлягає тривалому радіоактивному
зараженню, основним засобом захисту є евакуація. У першу чергу евакуйовуються діти
дошкільного віку. У цьому разі збірні евакопункти не створюються, а евакуація
здійснюється безпосередньо від будинків. Евакуація проводиться на автомашинах і пішки
у два етапи. На першому етапі людей підвозять транспортом до контрольно-перевірного
пункту і висаджують там. На другому етапі евакуйовані проходять дозиметричний
контроль, медичний огляд, якщо необхідно — санітарну обробку — і чистим транспортом
розвозяться по пунктах розселення. Основним шляхом проникнення радіоактивних
речовин в організм є органи дихання, травлення, шкіра. При проведенні ліквідації
використовують протигази, респіратори, костюми Л-1. Одягати і знімати їх дозволяється
тільки у спеціально відведених місцях. Після завершення робіт необхідно пройти
дозиметричний контроль для визначення ступеня ураження засобів індивідуального
захисту, шкіри, потім пройти санітарну обробку. На ураженій території заборонено їсти,
пити, лежати і сидіти на землі.

Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила не тільки збільшення кількості
онкологічних захворювань серед населення, вона також стала причиною виникнення
інших хвороб, що отримали назву "чорнобильський синдром". Це різноманітні
психосоматичні захворювання, які прискорюють старіння і смерть. З цим явищем
зіткнулись також японці після Хіросіми і Нагасакі.

Сьогодні на основі світового і вітчизняного досвіду розроблено систему захисту
людини від уражаючих дій ядерного впливу. Ця система передбачає використання,
передусім, природних факторів, які супроводжують повсякденне життя кожної людини, і
визначає 12 правил захисту медицини. Ось деякі з них:

— генозахисне харчування (воно врятувало генофонд японців від наслідків Хіросіми і
Нагасакі);

— очищення організму від радіонуклідів, хімічних і біологічних генотоксікантів;

— методи стимуляції захисних сил організму, біотехнологія генозахисної дії продуктів
бджолярства;

— навчання методів корекції психіки (аутотренінг, медитація).

Дотримання правил радіаційної безпеки та особистої гігієни

Для попередження чи зменшення впливу на організм радіоактивних речовин необхідно:
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— максимально обмежити перебування на відкритій території, при виході з приміщення
використовувати підручні засоби індивідуального захисту (респіратор, пов'язка, плащ,
гумові чоботи);

— під час перебування на відкритій території не роздягатися, не сідати на землю, не
курити;

— перед тим, як увійти в приміщення, взуття помити водою або витерти вологою
ганчіркою, одяг почистити вологою щіткою;

— суворо дотримуватись правил особистої гігієни;

— в усіх приміщеннях, підготовлених для перебування людей, щоденно проводити
вологе прибирання, бажано з використанням миючих засобів;

— приймати їжу тільки у закритих приміщеннях, ретельно мити руки з милом перед
вживанням їжі і полоскати рот 0,5 % розчином питної соди;

— воду вживати тільки з перевірених джерел, а продукти харчування — придбані через
торговельну мережу;

— сільськогосподарські продукти індивідуальних господарств, особливо молоко,
зелень, овочі та фрукти, вживати в їжу тільки за рекомендацією органів охорони здоров'я;

— не купатися у відкритих водоймах до перевірки їх щодо ступеня радіоактивного
забруднення;

— не збирати у лісі ягоди, гриби і квіти. Дотримання цих рекомендацій допоможе
уникнути захворювання променевою хворобою.

Контроль за грошима, забрудненими радіоактивними речовинами, які
потрапляють у банківські установи

Для контролю необхідно:

1. Щоденно організовувати виміри рівня радіоактивного випромінювання грошей, які
потрапляють у розрахунково-касові центри.

2. Кожна операція щодо вимірювання фіксується у спеціальному журналі, до якого
заносяться відомості про виявлення радіоактивно забруднених грошей.

3. У разі виявлення радіоактивно забруднених грошей складається акт, де зазначається
кількість, номінали купюр, їх сума і потужність випромінювання. Після оформлення акта
вказується номінал, кількість і номер банкнот, сума за номіналами і загальна сума та
рівень радіації. Контроль проводиться в приміщенні, куди надходять гроші.

Вимірювання радіації проводиться на відстані 1—4 см від грошей.

Якщо гроші є у мішках, то вимірювання здійснюється на відстані 10—20 см від них.
Забруднені гроші загортають у щільний матеріал і ховають у металевому сейфі. У сейфі їх
обкладають свинцевими пластинами.
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4. Про факт знаходження радіоактивних грошей банк повідомляє місцевий штаб ЦО й
обласне управління НБУ (не пізніше одного дня). Отримавши стверджувальну відповідь,
гроші ліквідовуються в установленому порядку, тобто складається акт на ліквідування.

5. Банки зобов'язані кожного дня слідкувати за рівнем радіоактивного випромінювання
грошових знаків, з відповідним записом у спеціальному журналі радіаційного контролю.

В Україні функціонує близько двох тисяч хімічно небезпечних об'єктів, на яких
зберігається або використовується у виробничій діяльності близько 300 тисяч тонн
сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), у тому числі — майже 10 тисяч тонн хлору та
близько 180 тисяч тонн аміаку.

Техногенні небезпеки хімічного походження

На підприємствах хімічної, нафтопереробної, харчової промисловості можливе
виникнення аварійних ситуацій з викидом СДОР. Причинами таких ситуацій може бути
порушення правил експлуатації, вимог правил безпеки. В Україні є 877 хімічно
небезпечних об'єктів, з них 39 розташовані на території Львівської області. Нарощення
хімічного виробництва призвело до зростання кількості промислових відходів, які
становлять небезпеку для навколишнього середовища і людей. Тільки токсичних відходів
в Україні накопичено більше 4 млрд. тонн, при середньорічному утворенні 103 млн. тонн.

Проблема безпеки населення в зонах можливого хімічного зараження посідає важливе
місце у переліку завдань щодо захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Аварії на хімічно небезпечних об'єктах мають свої особливості, до яких, зокрема,
належать:

1. Неможливість прогнозування аварії у часі.

2. Велика ймовірність важких наслідків для життя і здоров'я людини.

3. Складнощі щодо завчасного вжиття ефективних захисних заходів.

4. Не передбачуваність економічних і екологічних наслідків тощо.

У надзвичайних ситуаціях з потенційно небезпечними хімічними речовинами важливе
значення має розуміння властивостей СДОР. Найрозповсюдженішими і дуже
небезпечними речовинами, що використовуються у промисловості та побуті, є аміак і
хлор.

Аміак — за звичайних умов — це газ, легший за повітря, який легко зріджується під
тиском, а при випаровуванні поглинає тепло — сильно охолоджується. Ця властивість
використовується у промислових та побутових холодильниках на м'ясокомбінатах,
молокозаводах, овочевих базах, тобто там, де є необхідність в охолодженій продукції.
Окрім того, він є сировиною багатьох хімічних виробництв. Аміак зберігається і
транспортується у зрідженому стані. Як рідина він легший за воду, має меншу густину і
при виході на повітря утворює слабкий дим. Вогненебезпечний, створює вибухові суміші
з повітрям, отруйний. Особливо небезпечний для очей. При малих концентраціях діє
збуджуючи, при великих — людина непритомніє. Окрім того, він викликає задуху,
сильний кашель. Найкращі методи захисту — ізолюючий протигаз, респіратор РПГ-67КД,
захисний костюм типу Л-1, гумові чоботи, рукавички.
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Оскільки аміак легший за повітря, то він буде здійматися вгору, тому безпечніше від
аміачної хмари ховатися у низинах, підвалах, тунелях.

Хлор — отруйний, негорючий жовто-зелений газ, зі специфічним запахом хлорки,
отрутніший за аміак у 20 разів. Хлор — газоподібний, він трохи важчий за повітря, легко
зріджується під тиском. Тому зберігають його і транспортують у сталевих балонах або
цистернах. У рідкому стані він важчий за воду. При випаровуванні утворює білий туман.
Розчиняється у воді, але гірше, ніж аміак.

Хлор — широко розповсюджений промисловий продукт, використовується для
знезараження питної води, відбілювання тканин, а також як сировина на багатьох хімічних
підприємствах. У зв'язку з таким способом його застосування трапляється чимало
випадків отруєння. Так, наприклад, у Брукліні (район Нью-Йорка), коли хлор з
віддаленого магнієвого заводу накопичувався у станцію підземки, від нього постраждало
понад тисячу осіб. Це свідчить про те, що хлор має здатність пересуватися низинами на
значні відстані. При концентрації хлору у повітрі понад 0,2 мг/л може настати миттєва
смерть. У разі потрапляння його на шкіру виникають опіки.

Як запобігти ураженню хлором? Найкраще використовувати ізолюючий протигаз,
кисневий ізолюючий прилад, спеціальний захисний костюм, гумові чоботи, рукавиці. За
відсутності індивідуальних засобів у нагоді може стати одяг з цупкої тканини, протигаз з
активованим вугіллям. А якщо і цього немає, то потрібно вдихати повітря через хустинку,
змочену розчином соди чи антихлору (розчин фітофіксину з содою). Можна також
змочити тканину сечею, яка частково знешкоджує хлор, або простою водою. Треба
пам'ятати, що хлор накопичується у низинах, тому необхідно підніматися догори. Через
незнання цього правила солдати під час хлорної газової атаки у Першу світову війну
ховалися у підвалах, землянках та окопах, що значно збільшило кількість жертв та
ефективність хімічної зброї.

При отруєнні хлором рекомендується вдихати пари спирту та ефіру, але перед цим
постраждалим необхідно забезпечити свіже повітря. Якщо дихання відсутнє, потрібно
зробити штучне дихання.

Ступінь хімічної небезпеки населення при аваріях з виходом СДОР залежить від
масштабу аварії, властивостей СДОР, стану атмосфери, рельєфу місцевості тощо. У
системі цивільної оборони розроблена "Методика прогнозування масштабів зараження
СДОР при аваріях". Вона дозволяє розраховувати можливі площі хімічного зараження та
визначати втрати людей. Унаслідок аварій на об'єктах, які виробляють СДОР,
обслуговуючий персонал і населення, яке мешкає поблизу об'єкта, ризикують отримати
тяжкі ураження.

Вагоме значення має своєчасне та якісне проведення розвідки осередку ураження. Цю
роботу провадять підрозділи хімічної розвідки Збройних сил, ЦО тощо. Вони визначають
місце аварії та вид СДОР, ступінь зараження місцевості, шляхи безпечного виходу з неї,
беруть проби ґрунту, води і відправляють їх у лабораторію. На початку виникнення і
проникнення СДОР в атмосферу або на місцевості негайно повідомляють працівників і
службовців об'єктів і населення, яке мешкає поблизу зони, про небезпеку. Люди, які
перебувають у будинках, зачиняють вікна, проводять повну герметизацію житла,
вимикають нагрівальні прилади, газ. Евакуація населення з районів можливого зараження
СДОР проводиться до підходу зараженої хмари. На об'єкті, де сталась аварія, в першу
чергу, здійснюється робота з припинення викиду СДОР. Ураженим надається медична
допомога. Краплини СДОР на одязі знешкоджують за допомогою індивідуального
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протихімічного пакета ІПП-8. Під час роботи в осередках ураження СДОР треба
дотримуватись правил безпеки. Усі люди повинні мати протигази, індивідуальні засоби
захисту шкіри, вміти користуватись індивідуальними протихімічними пакетами ІПП-8, а
також індивідуальними аптечками АІ-2, вміти надавати першу медичну допомогу.

Як правило, надзвичайні ситуації техногенного походження виникають у результаті
діяльності людини, а також через недостатню надійність техніки.

Загалом чинниками виникнення небезпек техногенного походження в Україні є:

— високий ступінь концентрації промисловості (Донецька, Запорізька,
Дніпропетровська та інші області);

— наявність потенційно небезпечних об'єктів, перш за все, об'єктів атомної енергетики і
хімічно небезпечних підприємств;

— наявність мережі потужних транспортних магістралей, якими транзитом везуть у
великій кількості екологічно небезпечні вантажі, а також нафто-, газо-, аміакопроводи, які
проходять густонаселеними районами країни (Львівська, Закарпатська області,
магістральний аміакопровід Тольятті — Одеса виробничого об'єднання "Трансаміак");

— зростання техногенних та техногенно-екологічних аварій, катастроф та інших
небезпечних ситуацій.

4.2. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Під надзвичайною ситуацією розуміють порушення нормальних умов життя і діяльності
людей, об'єктів або територій унаслідок аварій, катастроф, стихійних лих або інших
чинників, що спричинили або можуть спричинити загибель людей та значні матеріальні
втрати.

За масштабами надзвичайні ситуації поділяють на:

— загальнодержавного рівня;

— регіонального рівня;

— місцевого рівня;

— об'єктового рівня.

Залежно від причин виникнення, фізичної сутності та впливу на навколишнє
середовище надзвичайні ситуації бувають природного, техногенного, соціально-
політичного та воєнного характеру.

На території України джерелами таких надзвичайних ситуацій переважно бувають
стихійні лиха, порушення технологічних процесів, вихід їх з під контролю людей тощо.

Це вимагає від владних структур усіх рівнів розробки та здійснення широкого
комплексу заходів щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки і
захисту населення. Орієнтовний варіант такого плану на об'єкті господарювання
наведений у додатку 4.
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Надзвичайні ситуації воєнного характеру

До небезпек воєнного характеру відносять збройні конфлікти, війни.

Війна — це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними,
етнічними та іншими спільнотами.

Відносно предмета БЖД це означає, що війна і підготовка до неї повинна розглядатися
не стільки у межах відомої сентенції, в якій говориться, що війна є продовженням
політики тільки іншими способами, скільки в плані її руйнівної дії на життєдіяльність
населення, біосферу, генофонд і мораль людини.

Загалом, війна як спосіб знищення представників свого виду із всіх представників
біосфери притаманна тільки людині.

В історії людства було багато кровопролить в ім'я певної ідеї: релігійної, вселенського
щастя і братерства, тотального пограбування сусідів, завойовування територій. Про це
свідчать події в Древній Греції і Римській імперії, походи хрестоносців і інквізиції,
революції.

Варто зазначити, що до початку XIX століття війни, зазвичай, мали локальний характер
і не мали великого впливу на екологію. Після ери "холодної війни" і протистояння двох
систем, ядерного роззброєння, підписання низки договорів про знищення вже морально та
фізично застарілого ядерного, бактеріального і хімічного озброєння, який збігся з
розпадом СРСР, докорінно змінилась система геополітичної стратегії.

За статистикою внаслідок воєнних конфліктів страждає, здебільшого, мирне населення,
збільшується кількість біженців. За даними ООН, їх кількість на планеті перевищує 30
млн. осіб, і цей показник зростає. Треба зазначити, що воєнні конфлікти за теперішніх
умов можуть спричинити набагато більших втрат серед населення, різні зміни умов його
життєдіяльності, значне падіння рівня виробництва. Свідченням цього є військові
конфлікти і війни, що відбулися на території колишньої Югославії, Чечні, Афганістану,
Іраку.

За даними Стокгольмського інституту проблем війни і миру у Першій світовій війні
загинуло 10 млн. осіб і 20 млн. залишились каліками. У Другій світовій війні загинуло
понад 50 млн. осіб, а з 1945 року до наших часів унаслідок більш ніж 315 локальних воєн і
конфліктів загинуло понад 25 млн. осіб.

Спостерігається й інша тенденція — зростання кількості жертв серед населення. Якщо у
Першій світовій війні від загальної кількості загиблих військові становили 95 %, а мирне
населення — 5 %, то у Другій, відповідно, 50 % і 50 %, у Кореї загинуло 9 млн. осіб, із них
84 % — мирні жителі і тільки 16 % — військові, а під час війни у В'єтнамі кількість
загиблих мирних жителів перевищила 90 %.

Серед факторів, що забезпечують життєдіяльність в умовах воєнних конфліктів,
особливе місце посідає завчасна підготовка населення до особистого захисту та захисту
об'єктів господарювання, максимальне послаблення дії уражаючих факторів сучасної
військової техніки (рис. 4.1). За висновками фахівців, втрати населення у великих містах
можуть бути зменшені з 90 % до 5—8 %, якщо вчасно провести евакуацію людей.
Достовірність таких розрахунків підтверджується й експертними оцінками сучасних
воєнних конфліктів і воєн.
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Рис. 4.1. Особливості воєнних конфліктів початку XXI століття

Зважаючи на вищезазначені небезпеки в Україні створена і функціонує національна
система захисту населення від небезпечних наслідків, аварій та катастроф
техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Ядерна зброя

Ядерною зброєю називається зброя, ураження якою зумовлюється внутрішньоядерною
енергією, що виділяється в результаті вибухових процесів поділу чи з'єднання (синтезу)
ядер хімічних елементів. Сюди відносять різні ядерні боєприпаси, засоби доставки до
цілей та засоби управління.

Ядерна зброя характеризується такими властивостями:

— раптовість та значний радіус ураження;

— велика руйнівна сила;

— масовість та комбінований характер ураження людей і техніки;

— негативний морально-психологічний вплив на людей.

Уперше ядерну зброю у 1945 році використали США, скинувши на японські знати міста
Хіросіму і Нагасакі дві атомні бомби, що спричинило значну кількість загиблих. У
Хіросімі, під час трагедії чисельність загиблих у перший день перевищувала 200 тисяч
осіб, а в Нагасакі, де впродовж трьох днів проводилася захисна підготовка, у тому числі і
підготовка населення, втрати людей були значно меншими — 75 тисяч осіб.

Вибух ядерного боєприпасу супроводжується такими уражаючими факторами:
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— ударна хвиля;

— світлове випромінювання;

— проникаюча радіація;

— радіаційне зараження місцевості.

На рис. 4.2 і рис. 4.3 показано уражаючі фактори у разі ядерного вибуху і наведено зони
радіоактивного зараження.

Рис. 4.2. Приблизний розподіл енергії ядерного вибуху за уражаючими факторами

Рис. 4.3. Зони радіоактивного зараження місцевості

Потужність дози випромінювання на місцевості залежить від виду та потужності
ядерного вибуху і характеру рельєфу місцевості. Місцевість вважається зараженою, якщо
потужність дози радіації становить 0,5 рад/год. і більше.

Ступінь ураженості місцевості та різних об'єктів характеризується кількістю
радіоактивних речовин, що припадають на одиницю площі поверхні, і вимірюється в кюрі.

Кюрі — це така кількість радіоактивних речовин, в якій відбувається 37 мільярдів
розпадів атомів за 1 секунду. В системі СІ за одиницю активності
прийнято беккерель (Бк) — кількість радіоактивних речовин, в якій відбувається 1 розпад
за 1 секунду:

Одиницею виміру потужності дози випромінювання в системі СІ є грей (Гр): 1 Гр =
Дж/кг, тобто грей — це така поглинена доза, коли в одному кілограмі опромінюваного
зразка поглинається енергія в 1 джоуль.
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Існують спеціальні одиниці виміру потужності — рентген, рад.

Рентген — це така доза гамма-випромінювання, при якій в 1 см сухого повітря (при
температурі 0 °С та тиску 760 мм рт. ст.) утворюється 2,083 мільярда пар іонів, кожен з
яких має заряд, рівновеликий електрону. Існують менші одиниці: мілірентген та мікро
рентген.

Потужність поглиненої дози визначається величиною Р/год., мР/год., мкР/год.

Для оцінки впливу випромінювання на біологічні об'єкти використовують поняття
еквівалентної дози, яка визначається в одиницях зіверт (Зв).

Вимірювання іонізуючих випромінювань наведено в табл. 4.1:

Таблиця 4.1. Вимірювання іонізуючих випромінювань

Одиниця
вимірювання Позначення Визначення

Рентген Р

Це доза рентгенівського або гамма-випромінювання,
під дією якого в 1 см сухого повітря за нормальних умов
(температура 0 °С, тиск 760 мм рт. ст.) утворюються
іони, що несуть одну електростатичну одиницю кількості
електрики кожного знака. Доза в І Р відповідає
утворенню 2,08 — 109 пар іонів у 1 см 3 повітря.
Потужність експозиційної дози вимірюють у рентгенах
на годину (Р/ год.)

Рад рад

Одиниця поглиненої дози. Доза в 1 рад означає, що у
кожному грамі речовини опромінення поглинено до 100
ерг енергії. Перевага рада як дозиметричної одиниці
полягає в тому, що нею можна користуватися для
вимірювання доз будь-якого виду випромінювання у
будь-якому середовищі

Бер бер

Біологічний еквівалент рентгена. Це така поглинена
доза будь-якого випромінювання, яка викликає той
самий біологічний ефект, що й 1 рентген гамма-
випромінювання

Грей Гр
одиниця поглиненої дози випромінювання 1 грей — це

така поглинена доза, при якій 1 кг опроміненої речовини
поглинає енергію в 1 джоуль (Дж). Отже, 1 Гр = 1 Дж/кг

Захист людей від променевих уражень на зараженій території полягає в тому, щоб
опромінення не перевищувало допустимих доз. Допустимою сумарною дозою
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опромінення впродовж чотирьох діб у воєнний час є 50 рентгенів. У мирний час для
населення у разі аварії на АЕС з викидом радіоактивних речовин встановлена доза
опромінення 10 рентгенів.

Дозиметричний контроль робиться для своєчасного отримання даних про дози
опромінення людей та ступеня зараження місцевості, техніки тощо, для вжиття заходів
щодо зменшення небезпеки радіаційного ураження.

Контроль щодо опромінення людей здійснюється груповим та індивідуальним
методами.

Індивідуальний контроль щодо опромінення проводиться з метою отримання даних про
дози опромінення кожної людини за допомогою дозиметра кишенькового ДКП-50А,
дозиметричних приладів або стаціонарного лічильника іонізації людини ЛІЧ-1.

Груповий контроль щодо опромінення застосовується для груп людей, які спільно діють
в однакових умовах радіоактивного ураження, з метою отримання даних про
працездатність. Він проводиться за допомогою вимірювача потужності доз радіації ДП-
5В, комплекту індивідуальних дозиметрів ДП-24 або побутових дозиметричних приладів.

Груповий контроль визначається за середньою потужністю експозиційної дози (ПЕД)
опромінення населення розрахунковим методом.

ПЕД у населених пунктах вимірюється через рівні проміжки часу: за першу добу з
моменту ураження — через 0,5—1 год., за другу добу — через 1—2 год., за третю і
наступні доби — через 3—4 год. Для вимірювання ПЕД використовують прилади ДП-5В,
ВПД-21 (вимірювач потужності дози) та ін.

Розрахунок доз опромінення населення здійснюється за формулою:

Середня потужність експозиційної дози визначається за формулою:

Дози опромінення, що не спричиняють променеву хворобу, наведено в табл. 4.5:

Таблиця 4.5. Допустимі дози опромінення, бер

Допустимі дозиТривалість опромінення
У мирний час У воєнний час

До чотирьох діб 0,1 50
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Впродовж:
місяця — 100
трьох місяців — 200
одного року 0.1 300
70 років 7,0 —

Ступінь радіоактивного ураження людей, техніки та інших предметів оцінюється
шляхом вимірювання потужності експозиційної дози від них у мр/год.

Ступінь радіоактивного забруднення продуктів, води, фуражу та іншого визначається
виміром активності продуктів шляхом поділу ланцюгових ядерних реакцій та вимірюється
в Кі/л, Кі/кг.

Потужність експозиційної дози вимірюється за допомогою ДП-5В, а питома активність
радіоактивних речовин — за допомогою лічильних установок ВПД-12 (Дії-100).

Для визначення питомої активності радіоактивних речовин за бета - й альфа-
випромінюваннями відбираються проби продуктів і проводиться їх аналіз.

Контроль щодо радіоактивного ураження людей, техніки, транспорту здійснюють на
ураженій місцевості і поділяють на суцільний і вибірковий. При суцільному контролі
перевірці підлягають 100 % населення і техніки. При вибірковому — 2—3 людини з групи
на підприємстві, б—10 % від складу бригади (цеху).

При вибірковому контролі техніки з кожних 10 одиниць техніки перевіряють 1—2.

Ступінь радіоактивного зараження людей, техніки за допомогою приладу ДП-5В
визначається за такою послідовністю:

Контрольну потужність експозиційної дози забрудненої поверхні наведено у табл. 4.6:

Таблиця 4.6. ПЕД забрудненої поверхні, мР/год.

Об'єкт забруднення У мирний час У воєнний час
Приміщення для дітей 0,02 —
Верхній дитячий одяг 0,025 —
Територія дитячих садків 0,04 —
Верхній одяг, взуття 0,045 50
Засоби індивідуального захисту 0,045 50
Автотракторна техніка 0,055 200
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Ступінь радіоактивного забруднення продуктів харчування, води наведено у табл. 4.7:

Таблиця 4.7. Ступінь забруднення продуктів харчування та води радіонуклідами
цезію і стронцію

Захист від випромінювань

    Захист часом полягає в тому, щоб обмежити час t перебування в умовах опромінення та
не допустити перевищення допустимої дози.
    Захист відстанню грунтується на наступних фізичних засадах. Випромінювання
точкового або локалізованого джерела поширюється у всі сторони рівномірно, тобто є
ізотропним. Звідси випливає, що інтенсивність випромінювання зменшується із
збільшенням відстані R до джерела за законом обернених квадратів.

Принцип екранування або поглинання грунтується на використанні процесів взаємодії
фотонів із речовиною. Якщо задані тривалість роботи, активність джерела та відстань до
нього, а потужність дози Р0 на робочому місці оператора виявляється вище допустимої РД,
немає іншого шляху, крім того, як зменшити значення Р0 у необхідне число разів: n =
Р0/РД, помістивши між джерелом випромінювання та оператором захист із речовини, що
поглинає радіацію.

Слід відзначити, що організм беззахисний у полі випромінювання. Існують механізми
пострадіаційного відновлення живих структур. Тому до певних меж опромінення не
викликає шкідливих змін у біологічних тканинах. Якщо допустимі границі перевищені, то
необхідна підтримка організму (посилене харчування, вітаміни, фізична культура, сауна
тощо). При змінах у кровотворенні застосовують переливання крові. При дозах, що
загрожують життю (600 – 1000 бер) використовують пересадку кісткового мозку. При
внутрішньому переопроміненні для поглинання або зв’язування радіонуклідів у сполуки,
що перешкоджають їх відкладанню в органах людини, вводять сорбенти або речовини, які
утворюють комплекси.
    До технічних засобів захисту від іонізуючих випромінювань відносяться екрани різних
конструкцій. У якості ЗІЗ застосовують халати, комбінезони, плівковий одяг, рукавиці,
пневматичні костюми, респіратори, протигази. Для захисту очей застосовуються окуляри.
Весь персонал повинен мати індивідуальні дозиметри.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок додаються (якщо контроль
запланований)
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Тест до ТЕМи «Радіаційна безпека»

1. Потік ядер атома гелію, що утворився в результаті радіоактивного розпаду, має
назву:

1. δ-випромінювання.
2. β-випромінювання.
3. α-випромінювання.
4. γ-випромінювання.
5. λ-випромінювання.

2. Потік електронів, що утворився в результаті радіоактивного розпаду, має назву:
1. δ-випромінювання.
2. β-випромінювання.
3. α-випромінювання.
4. γ-випромінювання.
5. λ-випромінювання.

3. Потік електромагнітних хвиль з частотою 3·1019 Гц, що утворився в результаті
радіоактивного розпаду, має назву:

1. δ-випромінювання.
2. β-випромінювання.
3. α-випромінювання.
4. γ-випромінювання.
5. λ-випромінювання.

4. Однократна допустима доза опромінення людини у надзвичайній ситуації
становить:

1. 750 Р
2. 100 Р
3. 280 Р
4. 50 Р
5. 500 Р

5.  Однократна доза опромінення людини це доза отримана:
1. Протягом одного разу
2. Протягом чотирьох діб
3. Протягом певного періоду без перерви
4. Протягом однієї доби

6. Систематична допустима доза опромінення людини у надзвичайній ситуації
становить:

1. 750 Р
2. 100 Р
3. 280 Р
4. 50 Р
5. 500 Р

7.  Смертельна однократна доза опромінення людини у надзвичайній ситуації
становить:

1. 750 Р
2. 100 Р
3. 280 Р
4. 50 Р
5. 500 Р

8.  Яка із зазначених одиниць не є одиницею вимірювання радіації:
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1. Грей.
2. Зіверт.
3. Рентген.
4. Люмен.
5. Кюрі.

9.  Місцевість рахується зараженою при дозах, що складають не менше:
1. 1 Р/год
2. 1,5 Дж/год
3. 0,5 Дж/год
4. 0,5 Р/год
5. 1 Дж/год

10. Одиниця активності радіоактивних речовин називається (у системі СІ):
1. Кюрі (Кі)
2. Бекерель (Бк)
3. Грей (Гр)
4. Рад
5. Акрад (Ак)

11.Одиниця активності радіоактивних речовин називається (позасистемна одиниця
СГС):

1. Кюрі (Кі)
2. Бекерель (Бк)
3. Рентген (Р)
4. Рад
5. Акрад (Ак)

12.Одиниця експозиційної дози радіації називається (у системі СІ):
1. Кулон / кілограм
2. Грей (Гр)
3. Рентген (Р)
4. Рад
5. Джоуль / кілограм

13.Одиниця експозиційної дози радіації називається (позасистемна одиниця СГС):
1. Кулон / кілограм
2. Грей (Гр)
3. Рентген (Р)
4. Ерг / грам
5. Джоуль / кілограм

14.Одиниця поглинутої дози радіації називається (у системі СІ):
1. Бер
2. Грей (Гр)
3. Рентген (Р)
4. Рад
5. Зіверт (Зв)

15. Одиниця поглинутої дози радіації називається (позасистемна одиниця СГС):
1. Бер
2. Грей (Гр)
3. Рентген (Р)
4. Рад
5. Зіверт (Зв)

16. Одиниця еквівалентної та ефективної дози радіації називається (у системі СІ):
1. Бер
2. Грей (Гр)
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3. Рентген (Р)
4. Рад
5. Зіверт (Зв)

17. Одиниця еквівалентної та ефективної дози радіації називається (позасистемна
одиниця СГС):

1. Бер
2. Грей (Гр)
3. Рентген (Р)
4. Рад
5. Зіверт (Зв)

18.Процес іонізації являє собою:
1. Утворення з електрично-нейтрального атома двох або кількох заряджених

частинок;
2. Утворення іонів в результаті дії на хімічну речовину радіоактивних речовин;
3. Процес розпаду ядра атома на протони та нейтрони;
4. Переміщення заряджених іонів відповідно до катода та анода.

19. Найбільшу іонізуючу здатність мають:
1. Нейтрони;
2. Гамма-випромінювання;
3. Іоно-випромінювання;
4. Бета-випромінювання;
5. Альфа-випромінювання.

20. Найменшу іонізуючу здатність мають:
1. Нейтрони;
2. Гамма-випромінювання;
3. Іоно-випромінювання;
4. Бета-випромінювання;
5. Альфа-випромінювання.

21. Найбільшу проникаючу здатність мають:
1. Нейтрони;
2. Гамма-випромінювання;
3. Іоно-випромінювання;
4. Бета-випромінювання;
5. Альфа випромінювання.

22. Найменшу проникаючу здатність мають:
1. Нейтрони;
2. Гамма-випромінювання;
3. Іоно-випромінювання;
4. Бета-випромінювання;
5. Альфа-випромінювання.

23. α-випромінювання являє собою:
1. Два протони та два нейтрони:
2. Ядро атома будь якого інертного газу;
3. Атом Гелію;
4. Позитрон.
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5. Електромагнітні коливання;
24. β-випромінювання являє собою:

1. Електромагнітні коливання;
2. Позитрони та електрони;
3. Атоми Гелію;
4. Атоми Барію;
5. Протони та нейтрони.

25. γ-випромінювання являє собою:
1. Електромагнітні хвилі;
2. Позитрони та електрони;
3. Атоми Гелію;
4. Протони та нейтрони.

26.α-випромінювання характеризується:
1. Найвищою іонізуючою та найнижчою проникаючою здатністю;
2. Найвищою іонізуючою та проникаючою здатністю;
3. Найнижчою іонізуючою та найвищою проникаючою здатністю;
4. Найнижчою іонізуючою та проникаючою здатністю;
5. Середньою іонізуючою та проникаючою здатністю.

27.: β-випромінювання характеризується:
1. Найвищою іонізуючою та найнижчою проникаючою здатністю;
2. Найвищою іонізуючою та проникаючою здатністю;
3. Найнижчою іонізуючою та найвищою проникаючою здатністю;
4. Найнижчою іонізуючою та проникаючою здатністю.
5. Середньою іонізуючою та проникаючою здатністю.

28. γ-випромінювання характеризується:
1. Найвищою іонізуючою та найнижчою проникаючою здатністю;
2. Найвищою іонізуючою та проникаючою здатністю;
3. Найнижчою іонізуючою та найвищою проникаючою здатністю;
4. Найнижчою іонізуючою та проникаючою здатністю.
5. Середньою іонізуючою та проникаючою здатністю.

29. Гранично допустима річна ефективна поглинена доза для населення у мирний
час становить:

1. 0,1 Бер;
2. 0,2 Бер;
3. 1  Бер;
4. 2 Бер.

30. Гранично допустима річна ефективна поглинена доза для населення у мирний
час становить:

1. 0,1 мЗв;
2. 0,2 Бер;
3. 1  мЗв;
4. 2 Бер.

31. Гранично допустима річно ефективна поглинена доза для населення у мирний
час становить:

1. 0,1 мЗв;
2. 0,2 мЗв;
3. 1  мЗв;
4. 2 мЗв;
5. 20 мЗв;

32. Природними джерелами опромінення людини є
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1. Радіаційний фон, земна радіація, внутрішнє опромінення, космічне
випромінювання

2. Земна радіація, внутрішнє опромінення, космічне випромінювання
3. Внутрішнє опромінення, радіаційний фон, космічне випромінювання
4. Космічне випромінювання, радіаційний фон, земна радіація
5. Радіаційний фон, земна радіація, внутрішнє опромінення
6. Земна радіація, космічне випромінювання

33. Дві третіх всього природного опромінення людина отримує в результаті дії:
1. Радіаційного фону
2. Земної радіації
3. Внутрішнього опромінення
4. Космічного випромінювання

34.  Головну роль у зовнішньому природному опромінені людини відіграє:
1. Радон
2. Уран
3. Йод
4. Вуглець
5. Цезій

35. Обов’язковим елементом, що завдає внутрішнього опромінені людини є ізотоп:
1. Свинцю
2. Гелію
3. Вуглецю
4. Ртуті
5. Кадмію

36. Кістково-мозкова форма гострої променевої хвороби наступає після опромінення
у дозі:

1. 0,1-1 Гр
2. 1-10 Гр
3. 10-20 Гр
4. 20-80 Гр
5. Більше 80 Гр

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № _4_

Тема: Надзвичайні  ситуації на транспорті
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Мета: Дати вичерпні знання про можливі надзвичайні ситуації та
Про способи та методи захисту та запобігання.

Оснащення: Мультимедійні презентації, доповіді, приготовані студентами.

План проведення семінарського заняття:
1. Що таке надзвичайна ситуація? Причини виникнення.
2. Небезпечні ситуації під час користування громадським транспортом
3. Що робити, якщо виникла пожежа?
4. Аварія автомобіля.
5. Аварія потяга. Аварія літака.

Питання для підготовки до семінарського заняття:
1. Основні причини дорожньо - транспортних пригод.
2. Правила безпеки про користування потягом.
3. Правила поведінки  та техніка безпеки у літаках.
4. Правила вуличного руху та дорожної безпеки.
5. Техніка безпеки при користуванні електротранспортом.
6. Техніка безпеки на водному транспорті.

Домашнє завдання:
Підготувати доповіді за планом, та за заданими питаннями для
обговорення.

Матеріал до семінару.

Небезпечні ситуації під час користування громадським транспортом

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, варто дотримуватись правильної поведінки у
громадському транспорті.

На зупинці, коли під'їжджає автобус, тролейбус або трамвай, не варто поспішати і
виходити на дорогу, де рухається транспорт. Можна спіткнутися і впасти, а транспорт, що
рухається на швидкості,  миттєво не зупиниться. Він обов'язково проїде за інерцією ще
кілька метрів. Що станеться далі, легко спрогнозувати.

Виходячи з громадського транспорту, щоб перейти на другий бік вулиці, треба обійти
автобус, тролейбус ззаду, а трамвай — спереду, щоб бачити зустрічні рейки.

Що робити, якщо виникла пожежа у транспорті

Негайно повідомити про це водія (він слідкує за дорогою).

Відчинити двері кнопкою аварійного відчинення дверей. Якщо це не вдалося, а салон
наповнюється димом, потрібно розбити бокові вікна чи відкрити їх як аварійні виходи
згідно з інструкцією (за допомогою спеціально вмонтованого шнура).

По можливості гасити вогонь за допомогою вогнегасника, який повинен бути у салоні.
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Дуже небезпечна в цій ситуації паніка біля дверей, краще вибиратися через вікна. Треба
захистити рот і ніс хусткою, шарфом, рукавом.

Аварія автомобіля

Безпечною вважається швидкість до 90 км/год. При ній водій встигає загальмувати,
вивернути кермо у будь-якій ситуації. Це повинні пам'ятати і водій, і пасажири. Останнім,
щоб уберегти своє здоров'я і життя, потрібно стримувати водіїв — любителів швидкої
їзди, нагадуючи їм про небезпеку.

Найважливіше у будь-якій аварії — це перешкодити переміщенню свого тіла вперед і
захистити голову. Пасажир повинен закрити голову руками і завалитися набік, напружити
всі м'язи і не розслаблятися до цілковитої зупинки машини. Найнебезпечніше місце для
пасажира — переднє сидіння. Необхідно користуватися ременем безпеки. Без ременів
безпеки зіткнення автомобіля при швидкості 50 км/год. з нерухомою перешкодою можна
порівняти зі стрибком обличчям униз з четвертого поверху. Після удару, в першу чергу,
потрібно зорієнтуватися, де ти перебуваєш (в якому місці автомобіля). Усвідомивши
ситуацію, рухатися до виходу через двері чи вікно. Машину потрібно покинути якомога
швидше, тому що є небезпека її загорання (особливо, якщо вона перекинулася). Якщо
двері відразу не відчинилися (заклинили), треба відчинити чи розбити вікна.

Основні причини дорожньо-транспортних пригод:

а) з вини водія:
— порушення правил дорожнього руху;
— перевищення швидкості;
— перебування за кермом у стані алкогольного сп'яніння (втома, перевтома);
— несправність транспортного засобу;
— недостатня професійна підготовка, малий досвід управління транспортним засобом;
— погіршення особистих психофізіологічних якостей (зору, швидкості реакції).
б) з вини пішохода:
— перехід проїжджої частини у місцях, не передбачених для цього, або на заборонений

сигнал світлофора;
— перехід вулиці безпосередньо біля транспорту, що стоїть або наближається;
— перехід вулиці в місцях, де вона погано простежується з обох боків;
— раптовий вихід на проїжджу частину із-за транспорту, що стоїть;
— розваги на проїжджій частині або поблизу неї;
— неуважність під час переходу вулиці.
Окрім того, до причин дорожньо-транспортних небезпек можна додати:
— збільшення кількості автотранспорту на шляхах України;
— незадовільний стан дорожнього покриття тощо.

Аварія потяга

Аварії на залізничному транспорті трапляються не так часто. За рік в Україні внаслідок
аварій на всіх залізничних дорогах гине в середньому від 20 до 30 осіб. Залізничний
транспорт вважається найбезпечнішим, він у 10 разів безпечніший за автомобільний.

З огляду на безпеку найкращі місця у центральних вагонах потяга, бо у разі зіткнення
потерпають крайні вагони — на їх руйнування припадає основна сила інерції.
Трапляється, що і сам пасажир може стати причиною екстремальної ситуації.

Кілька правил безпеки:
— не відкривайте під час руху потяга зовнішні двері, не стійте на підніжці;
— не висувайтесь з вікон;
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— стійко розташовуйте багаж на верхніх полицях;
— не возіть із собою вибухові і легкозаймисті речовини;
— не зривайте без необхідності стоп-кран. Пам'ятайте, що навіть при пожежі поїзд не

можна зупиняти на мосту, у тунелі та інших місцях, де ускладнюється евакуація;
— відчуваючи запах горілої гуми чи при появі диму, терміново повідомте про це

провідника.
Можливість врятуватися при аварії залежить від дій самого пасажира.
Як вибиратися з вагона, залежить від обставин. Головне — не метушитися і не боятися.

Звичайний шлях евакуації — це через два виходи в бік, де немає рейок зустрічного руху.
Можна використовувати вікна — аварійні виходи. Найчастіше це вікна 3-го та 6-го купе.
При задимленні або пожежі перш, ніж вийти в коридор, треба захистити органи дихання
щільною тканиною, головним убором.

Аварія літака

Найчастіше трапляються аварії під час зльоту та під час посадки літака. Повідомити про
них заздалегідь немає часу та можливості. Ось чому потрібно вжити попередніх заходів
особистої безпеки.

По-перше, старанно підігнати ремені безпеки. Вони мусять бути щільно закріплені біля
стегон.

По-друге, при аварії треба прийняти безпечну фіксовану позу, зігнутися і щільно
зчепити руки під колінами, ногами впертися у підлогу. У момент удару варто
максимально напружитись і підготуватися до значних перевантажень.

У разі розгерметизації літака у салоні швидко падає повітряний тиск. У цій ситуації
потрібно негайно одягнути кисневу маску та допомогти зробити це іншим пасажирам.
Прищипнути ремні безпеки і підготуватися до різкого зниження або "твердої" посадки.

Якщо сталася пожежа? Найчастіше після аварійної посадки вона починається ззовні
літака. Але за 2—3 хв., може спалахнути у салоні. Тому, перш за все, необхідно
захиститися від диму та отруйних газів (токсинів, які утворюються внаслідок горіння
декору салону, матеріалу крісел тощо). Для цього необхідно прикласти до рота, носа
вологу серветку чи носовичок. Захист від температури забезпечується щільним одягом та
головним убором. Після зупинки літака треба негайно покинути його через найближчий
вихід (рис. 2.6 і рис. 2.7).

Опинившись за бортом, допоможіть іншим, хто намагається вийти. Після цього не
залишайтесь поблизу аварійного літака. Безпечною за правилами авіації вважається
відстань від 100 м.
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                                        Рис. 2.6. Інструкція з безпеки

                                          Рис. 2.7. Спосіб евакуації з літака
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