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Рекомендовано спершу ознайомитись із загальними 
методичними рекомендаціями до написання розділів 
«Охорона праці» у дипломних роботах бакалаврів і 
«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у 
дипломних (кваліфікаційних) роботах спеціалістів і 
магістрів університету. 

 
Г  ―  РОБОТИ,  ЯКІ  ВИКОНУЮТЬ  У  ПОЛЬОВИХ   

ТА  ЕКСПЕДИЦІЙНИХ  УМОВАХ 
 

Роботи, які студенти виконують під час експедицій та в 
польових умовах, головно пов’язані з ризиками природного 
характеру та на транспорті. Тому цей розділ студенти 
оформляють за дещо іншою структурою: 

Вступ 
N.1. Аналіз стану умов праці 
N.1. 1. Характеристика природного середовища та чинників 

процесу праці 
N.1. 2. Аналіз об’єкта, речовин та методів дослідження 
N.2. Організаційно-технічні заходи із забезпечення 

безпечних умов праці 
N.2. 1. Організування табору, місця праці та безпечної 

роботи 
N.2. 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці та заходи 

щодо безпеки під час проведення польових та 
експедиційних робіт 

N.3. Безпека в надзвичайних (екстремальних) ситуаціях 
Висновки до розділу 
 
На початку розділу, у вступі обґрунтовують актуальність 

питань з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях під 
час проведення польових та експедиційних робіт. Особливості 
таких робіт зумовлюють підвищену відповідальність особи за 
особисту і колективну безпеку. Тому в цьому розділі 
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опрацьовують питання, які сприятимуть безпечним 
дослідженням у польових та експедиційних умовах.  
У пункті N. 1 аналізують умови праці під час проведення 

польових та експедиційних досліджень, тому в підпункті N.1.1 
необхідно зазначити спосіб проведення досліджень (одноденна 
чи багатоденна експедиція, табірне чи стаціонарне проживання), 
їхнє транспортне забезпечення та описати особливості 
місцевості та процесу праці за наступною схемою: 
• спосіб проведення польових експедиційних досліджень; 
• транспортне забезпечення; 
• географічне розташування маршруту експедиції, табору чи 

місця відбору проб (область, найближчі населені пункти, 
особливості рельєфу, наявність річок, озер, боліт, гір, 
карсту, тип рослинності тощо); 

• особливості клімату в період проведення польових та 
експедиційних робіт (температура вдень та вночі, вологість 
повітря, сила вітру, кількість та вид опадів тощо); 

• наявність джерел небезпечних речовин, пилу, 
випромінювань; 

• наявність небезпек біологічного характеру (кліщів, 
отруйних змій, павуків та рослин, хижих звірів тощо); 

• процес праці та параметри його важкості та напруженості; 
• наявність засобів надання долікарської допомоги; 
• наявність додаткових інструкцій з безпеки праці в польових 

експедиційних умовах. 
Подаємо один із прикладів опису місцевості у місці відбору 

проб. Одноденні польові експедиційні роботи проводились в 
межах Дрогобицького району Львівської області. До місця 
відбору проб добиралися рейсовим маршрутним автобусом та 
пішки. Важливими промисловими центрами області є міста 
Дрогобич, Борислав і Стебник, які мають вагомий вплив на 
гідроекологічну ситуацію басейну ріки Тисмениця ― нашого 
об’єкта дослідженнь. У пониззі ріки збудовано Тисменицьку 
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осушувальну систему. Загалом одноманітний за характером 
місцевості ландшафт є складним за будовою. Тут значні 
перепади висот, густа сітка розчленування, поєднання високих 
межиріч і долинних комплексів, поступово-ступінчате зниження 
поверхні від Карпат до Дністра.  

Перед експедицією проводився інструктаж з питань безпеки 
праці, який охоплював питання як проведення польових 
досліджень, так і транспортного та пішого переміщення. 
Польові дослідження передбачали відбір проб води з ріки 
Тисмениця. Польовий виїзд був проведений в вересні місяці. 
Погода була похмура з проясненнями, подекуди з незначними 
опадами. Температура повітря становила 14 – 18°С, відносна 
вологість повітря ― 90%, швидкість вітру не перевищувала 
4 м/с. Загалом кліматичні умови сприяли проведенню 
дослідження. Натомість наслідки антропогенної діяльності 
становили певні загрози. До можливих джерел небезпечних 
хімічних речовин можна віднести наявність нафтошламових 
відходів, які розміщенні в декількох метрах від водотоку. Мости 
через річку були у незадовільному стані. 

У підпункті N.1.2 потрібно подати характеристику об’єкта, 
речовин і методів дослідження. У разі роботи з живими 
організмами та інфікованим матеріалом зазначають їхні 
потенційні небезпеки. Студенти, які розробляють і досліджують 
туристичні маршрути, описують їхні потенційні небезпеки. 

Аналіз методів дослідження та характеристика 
обладнання повинні охоплювати такі питання: 
• опис технічних, експлуатаційних характеристик 

вимірювальних приладів та інструментів з погляду безпеки 
праці (живлення; йонізувальні, лазерні, інфрачервоні, 
ультрафіолетові та видимі електромагнітні випромінювання; 
виділення шкідливих речовин та пилу тощо); 

• використання скляного (кварцового) посуду; 
• проведення свердлувальних та вибухових робіт; 
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• використання спеціальних засобів для спуску в печери, 
гірничі виробки чи для підйому в гори; 

• виловлювання гризунів, ектопаразитів тощо. 
Характеристика об’єкта дослідження та використаних 

речовин містить такі питання: 
• агрегатний стан речовини; 
• температури плавлення та кипіння; 
• граничнодопустимі концентрації, летальна доза; 
• температури спалаху та самозаймання; 
• нижня та верхня межі вибуху; 
• клас небезпеки. 

Для прикладу наводимо опис деяких речовин.  
Етанол ― прозора летка і горюча рідина з м’яким запахом і 

пекуча за смаком. Тпл = -114,6°С, Ткип = 78,4°С, ГДК в повітрі 
виробничих приміщень 1000 мг/м3. Температура спалаху +12°С, 
нижня та верхня концентраційні границі спалахування 
становлять 3,3–19,0 об.%. Етиловий спирт належить до 
четвертого класу небезпеки. Пара спирту викликає подразнення 
дихальних шляхів, головний біль, сонливість і наркотичний 
стан. Діючи на шкіру етанол може викликати дерматит. 
Наслідки від потрапляння етилового спирту всередину 
організму залежать від його концентрації. За його концентрації 
70% і більше можливе пошкодження стравоходу та шлунку. 
Особливою небезпекою володіє етанол для технічних потреб 
через вміст денатурувальних речовин. 
Формалін ― водний розчин формальдегіду (37–40%) та 

метанолу (6–15%). Формалін ― безбарвна рідина з характерним 
гострим запахом, у разі тривалого зберігання мутніє. Його 
небезпеку зумовлюють складові компоненти. 
Формальдегід ― безбарвний газ з різким подразнюючим 

запахом. Тпл = -92°С, Ткип = -21°С, ГДК в повітрі виробничих 
приміщень 0,5 мг/м3. Температура спалаху +19°С (для газу) та 
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+50°С (для 15%–ного водного розчину), нижня та верхня 
концентраційні границі спалахування становлять 7–73 об.%. 
Формальдегід належить до другого класу небезпеки. Його 
високі дози викликають головокружіння та блювання, а надто 
великі ― судоми та смерть. 
Метанол ― безбарвна летка рідина зі слабким запахом. Тпл 

= -7,8°С, Ткип = 64,7°С, ГДК в повітрі виробничих приміщень 
5 мг/м3. Температура спалаху +8°С, нижня та верхня 
концентраційні границі спалахування становлять 6,0–34,7 об.%. 
Метанол належить до третього класу небезпеки і є сильною 
отрута з різко вираженим кумулятивним ефектом. Потрапляння 
в організм 5–10 мл метилового спирту зумовлює важке 
отруєння, ураження зорового нерву та сітківки ока, сліпоту. 
Доза 25–30 мл є летальною для людини. 

У пункті N.2 обґрунтовують організаційно-технічні заходи 
з безпеки праці у польових та експедиційних умовах на основі 
аналізу умов праці, поданого у першому пункті.  

Описуючи організування табору, місця праці та безпечної 
роботи (підпункт N.2.1), опрацьовують наступні питання. 
Вимоги до облаштування табору. Усі польові та 

експедиційні роботи проводять з обов’язковим дотриманням 
законодавства про охорону довкілля, а їхні небажані наслідки 
негайно ліквідовують. 

Табір та місця робіт повинні бути розміщені поза зонами 
можливого обвалу, каменепаду, карсту, затоплення, селевого 
потоку, падіння дерев та інших небезпек. У разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів та зброї заборонено торкатися до 
них і зрушувати з місця. Про їхнє місце знаходження потрібно 
негайно повідомити керівника експедиції чи його заступника, а за 
першої ж нагоди — місцеві органи влади. Ділянки, що становлять 
загрозу життю і здоров’ю людей, зазначають на планах чи картах.  

Місцевість для табору повинна бути сухою, захищеною від 
вітрів та стихійних лих, добре освітлюватись сонцем у ранкові 
години, щоб можна було швидко просушити намети, одяг, взуття і 
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спорядження після ранкової роси. Обов’язкова вимога до місця 
розташування табору — наявність джерела придатної для пиття 
води та достатня кількість дров для розведення багаття. У горах 
місце для табору вибирають особливо ретельно. Розбивати табір на 
перевальних ділянках, тим більше на високих місцях гребенів, 
небезпечно через можливість ураження блискавкою. Якщо ж гроза 
захопила мандрівників зненацька, то потрібно вимкнути мобільні 
телефони, а усі металеві предмети потрібно покласти серед 
каміння вище табору. 

Площадки для встановлення наметів необхідно очищати від 
хмизу і каміння, а нори, що можуть бути притулком гризунів, 
плазунів та комах, засипати. Заборонено очищення території 
випалюванням в лісовій місцевості, трав’янистих степах, очереті 
тощо. Намети потрібно надійно закріплювати й обкопувати ровом 
для стікання води. Відстань між ними повинна бути не менше 2–
3 м. Вхід в намет необхідно розміщувати з підвітряного боку з 
врахуванням переважного напряму вітру в цій місцевості. В 
районах, де багато комах (комарі, мошкара, жуки, кліщі ), після 
повернення з маршруту і перед тим, як лягати спати, кожен 
учасник експедиції повинен оглянути себе та переглянути особисті 
речі, спальні мішки, намет, щоб переконатися у відсутності в них 
змій, гризунів, павуків, кліщів тощо. Для запобігання їхньому 
потраплянню у намет потрібно користуватися вбудованою 
протимоскітною сіткою. 

Місце для розпалювання вогнища вибирають з підвітряного 
боку не ближче 10 м від наметів і 100 м від складів з паливно-
мастильними матеріалами і вибуховими матеріалами та 
речовинами, а також якомога далі від кущів та дерев. Потрібно 
використовувати всі можливі засоби, щоб запобігти поширенню 
вогню по траві, моху тощо. Не можна розкладати вогнище на 
торф’яному ґрунті, бо він може спалахнути навіть через декілька 
днів. 

Табірну кухню та їдальню забезпечують тентом для захисту 
від дощу та прямих сонячних променів. Кухонні відходи та сміття 
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виносять у спеціально викопану яму з підвітреного боку не ближче 
ніж за 50 м від табору, а також віддалену від джерела 
водопостачання. Там же облаштовують туалет. 

Категорично заборонено зберігати в житлових наметах 
паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті речовини, кислоти, 
вибухові матеріали. Для їхнього зберігання облаштовують не 
ближче ніж за 100 м від табору склади. Поблизу складів та в 
наметах користуватися відкритим вогнем категорично заборонено. 

Ліквідовуючи табір необхідно надійно загасити вогнище та 
акуратно засипати усі ями. 
Вимоги до організування та проведення маршрутів. Кожний 

маршрут треба готувати заздалегідь: наперед визначити дату 
(день) та час виходу; підготувати спорядження маршрутної 
групи. На кожен маршрут призначають керівника, який несе 
повну відповідальність за проведення маршруту, стан і безпеку 
всіх його учасників. Заборонено під час проведення 
багатоденних маршрутів керівником групи призначати 
випускників і працівників зі стажем за професією менше одного 
року. Всі студенти повинні бути проінструктовані про правила 
пересування в маршрутах в конкретних місцевих умовах. 

Точний маршрут, графік руху, план проведення робіт, місця 
тимчасових дислокацій, термін повернення експедиції повинні 
знати всі учасники маршруту. Всі маршрути необхідно 
реєструвати в спеціальному журналі і підтверджувати підписом 
керівника експедиції. У маршрут назначають не менше двох 
осіб. Кожний учасник маршруту повинен мати необхідні речі, 
враховуючи особливості маршруту, зокрема ніж, індивідуальний 
пакет першої медичної допомоги та запасну коробку сірників у 
водонепроникному чохлі. 

Контрольний термін повернення групи з маршруту 
необхідно визначати на підставі конкретних умов, проте в усіх 
випадках він не повинен перевищувати добу. 

Відстань одноденних маршрутів, залежно від місцевості та 
детальності робіт, не повинна перевищувати 20 км. Кількість 
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багатоденних маршрутів повинна бути мінімальною і їхнє 
проведення доцільне тільки у випадку, коли дослідити цікаві 
об’єкти одноденними маршрутами неможливо У цьому випадку 
група, яка виходить у маршрут, повинна мати сигнальні засоби 
(ракети, димові шашки тощо) і яскраві полотнища, які у 
аварійних випадках можуть слугувати засобами сигналізації. 

Заборонено: провадити маршрут одній особі, виходити у 
маршрут без спорядження, передбаченого для цього району чи 
місцевості та виходити в маршрут у випадку несприятливого 
прогнозу погоди на час маршруту і наявності штормового 
попередження. 
Правила безпеки під час проходження маршрутів. Перед 

виходом у маршрут керівник практики повинен особисто 
перевірити забезпеченість групи топоосновою, спорядженням, 
сигнальними, захисними і спеціальними засобами, дати вказівки 
керівнику групи щодо порядку проведення маршруту, визначити 
терміни повернення на базу, нанести на свою карту (схему) 
лінію виконуваного маршруту.  

Усе необхідне спорядження треба скласти в наплічник так, 
щоб його зручно було носити: важкі речі — на дно рюкзака, 
громіздкі, зокрема інструменти, — прикріплювати до нього 
зовні. Наповнений наплічник повинен бути пласкої форми.  

Працюючи в ненаселеній місцевості, навіть для одноденних 
виходів, крім обов’язкового спорядження і приладів, треба мати 
“аварійний” запас продуктів. У разі перенесення вантажів у 
маршруті допустимі навантаження: для чоловіків — не більше 
25 кг; для жінок — 15 кг, у високогірних районах відповідно 16 і 
10 кг. 

Переправи експедиції через водні перепони, болота, 
лавинонебезпечні ділянки маршруту, лісові завали, важко 
прохідні ділянки повинні бути чітко організовані та 
підпорядковані одній особі (керівнику експедиції).  
Порядок пересування на маршрутах. Рух маршрутної групи 

повинен бути компактним, що забезпечує сталий зоровий або 
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голосовий зв’язок між людьми і можливість взаємодопомоги. У 
випадку, коли хто-небудь з учасників відстав і зоровий або 
голосовий зв’язок між ним і групою зник, керівник групи 
зобов’язаний зупинити пересування і дочекатися тих, що 
відстали. Визначаючи темп руху, керівник маршруту повинен 
врахувати фізичний стан учасників. Рухаючись у пішохідному 
маршруті, рекомендується відпочивати по 10 хв через кожну 
годину руху. 

На початку маршруту треба починати рухатись повільно, 
поступово втягуючись у ходьбу. На привалах не можна без 
дозволу керівника групи відлучатись за межі зв’язку голосом. У 
випадку раптового погіршення погоди (початок снігопаду, 
грози, тривалого дощу, густого туману тощо) під час маршруту 
останній необхідно припинити і перечекати негоду в безпечному 
місці.  

Роботи в маршруті провадять тільки у світлий період доби і 
припиняють з таким розрахунком, щоб усі маршрутні групи 
встигли повернутися до настання темряви. У нічний час 
пересування заборонено. У випадку необхідності зміни наперед 
заданого напряму маршруту на добре помітному місці треба 
зробити позначку і залишити записку, в якій зазначити причини 
і час зміни маршруту та напрям подальшого руху.  

У випадку, коли маршрутна група складається з двох осіб і 
один із них через травму не в змозі пересуватися, другий 
повинен надати йому можливу медичну допомогу і викликати 
рятувальну групу, не відходячи від колеги. Тимчасово залишати 
потерпілого можна тільки у виняткових випадках за умови, 
якщо він може дочекатися допомоги в цілковитій безпеці, 
попередньо зазначивши на карті місце знаходження 
потерпілого.  

Учасник походу, який відстав від колони і втратив 
орієнтири, повинен оцінити обстановку, не панікувати, намітити 
план дій. Потрібно спробувати повернутись в смугу заданого 
маршруту, де можлива зустріч з учасниками рятувальних і 
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пошукових груп. На шляху руху залишати зарубки на деревах, 
записки та інші відмітки, за якими можна було б визначити 
шлях руху особи, яка заблудилась. Якщо треба, то розпалювати 
димові сигнальні вогнища, подавати сигнали вистрілами, 
ракетами, криком тощо. Особа, яка заблудилась, повинна 
берегти свої сили і не віддалятись далеко від місця втрати 
орієнтирів. Учасники, що втратили орієнтацію у маршруті, 
повинні припинити рух за маршрутом і розкласти сигнальні 
багаття на високих або відкритих місцях, а також подавати 
сигнали пострілами, ракетами, голосом.  

Розшуки групи, з якою немає зв’язку і яка не повернулася із 
одноденного маршруту, необхідно розпочинати не пізніше 12 
годин, із багатоденного — не пізніше 24 годин після закінчення 
контрольного терміну повернення. Пошуковими та 
рятувальними роботами керує одна особа, яка координує дії всіх 
пошукових груп, згідно з чітким планом і графіком пошуків.  

Якщо маршрутна група не повернулась до табору в 
контрольний термін, черговий зобов’язаний організувати 
пошуки всіма доступними засобами. У випадку необхідності 
повідомити про це керівництво, а також місцеві органи влади, 
звернувшись за допомогою до місцевого населення. Керівники 
експедиції під час пошукових і рятувальних операцій 
зобов’язані зняти з робіт людей, якщо треба, то припинити 
виробничий процес і направити співробітників на пошуки. 
Забороняється припиняти пошуки зниклих людей без санкцій 
керівництва організації, якій підпорядкована експедиція, 
інформацію про зникнення співробітників експедиції надавати 
протягом першої доби (телефоном). 
Транспортне забезпечення експедиційних робіт. Перевозити 

учасників експедицій можна різними видами транспорту: 
залізничним, автомобільним, водним, повітряним тощо. 

Студентам та співробітникам університету під час практики 
заборонено користуватися випадковим транспортом.  
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Перевозити учасників експедиції, зазвичай, необхідно 
автобусами. Як виняток, дозволено їхнє перевезення у кузовах 
вантажних бортових автомашин і гусеничних тягачів, 
транспортерів, а також на транспортних причепах, спеціально 
переобладнаних для цієї мети (вахтовим транспортом). 
Заборонено перевозити людей поза кабіною і обладнаних 
кузовів, а також на бортах причепів вахтового транспорту.  

До управління механічним транспортом допускають осіб, 
які мають посвідчення на право керування відповідним видом 
транспорту. У випадку скерування двох і більше транспортних 
засобів в один пункт з числа водіїв або інженерно-технічного 
персоналу повинен бути призначений старший, вказівки якого 
обов’язкові для усіх інших водіїв колони (групи). За дотримання 
правил безпеки і правил перевезення людей відповідає водій.  

У разі відправлення водія у далекий рейс, тривалість якого 
перевищує зміну, в шляховому листі повинні бути зазначені 
режим роботи (руху) і пункти відпочинку водія. В складних 
погодних і дорожніх умовах водію, скерованому в рейс, 
необхідно видавати маршрутну карту руху, в якій зазначають 
особливості шляху і заходи безпеки. Технічний стан 
транспортних засобів повинен забезпечувати надійну роботу і 
відповідати правилам технічної експлуатації. Випуск на лінію 
несправних транспортних засобів заборонено.  

Заборонено під час стоянки відпочивати або спати в кабіні 
або критому кузові автомобіля (гусеничного транспорту), коли 
працює двигун. Заборонено рух по насипу, якщо відстань від 
коліс автомобіля, трактора до його краю менше 1 м.  

Вибухові, радіоактивні, сильнодіючі отруйні, легкозаймисті 
та інші небезпечні матеріали дозволено перевозити тільки з 
дотриманням спеціальних правил та інструкцій. 

Кожний вид транспорту  має свої особливості, тому 
наводимо коротко головні вимоги безпеки під час 
транспортного переміщення.  
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Залізничний транспорт. Під час поїздки залізницею 
заборонено перебувати біля відкритих дверей вагонів, на 
підніжках і на перехідних майданчиках, висовуватися з вікон 
вагонів, виходити з вагонів до повної зупинки поїзда, а також 
сідати в поїзд під час руху, ходити залізничними коліями, 
переходити (перебігати) їх перед поїздом, що наближається. 
Автомобільний транспорт. В експедиційних роботах для 

перевезення людей можна використовувати тільки технічно 
справний автотранспорт спеціально, обладнаний для 
перевезення людей. У гірських та пустельних районах 
використовують автотранспорт з передніми ведучими колесами. 
Між водієм і людьми, що знаходяться в кузові автомобіля, 
повинна бути надійна сигналізація. Щоб не допустити 
порушення правил безпеки, під час перевезення людей 
автотранспортом призначають керівника, який узгоджує свої дії 
з водієм. Його прізвище вписують у дорожній лист.   

Коли автомобіль рухається, забороняється: залишати борти 
відкритими; стояти на підніжках; сідати чи зіскакувати під час 
руху; сидіти на бортах чи стояти в кузові, здійснювати посадку 
(висадку) пасажирів з лівого боку автомобіля. Розміщення 
людей в автотранспорті повинно забезпечувати максимальні 
зручності. Кількість людей, яких перевозять, не повинна 
перевищувати: 

• для автомобіля вантажністю 1,5–2,0 т — 16 осіб; 
• для автомобіля вантажністю 2,5–3,0 т — 20 осіб; 
• для автомобіля вантажністю 5 т і більше — 30 осіб. 

Швидкість руху автотранспорту під час перевезення людей 
не повинна перевищувати 50 км/год, а дорогами невідомого 
профілю — 20–30 км/год, по бездоріжжю — до 10 км/год.  

У польових умовах перед виїздом на маршрут 
автотранспорт забезпечують 1,5 разовим запасом палива та 
мастильних матеріалів. Курити в кабіні та в кузові автомобіля 
заборонено. Автомобіль повинен бути забезпечений 
вогнегасником та іншими засобами для гасіння пожежі.  
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Під час переправи автомашини поромом, у вузьких гірських 
ущелинах, на роз’ їздах, на крутих спусках у дощову погоду та 
гололід у машині залишається тільки водій. Під час руху 
автомашин  в ожеледицю дорогами з великими підйомами і 
частими поворотами необхідно застосовувати ланцюги та інші 
засоби проти ковзання. Всі автомашини повинні бути 
укомплектовані упорами під колеса в кількості не менше двох, а 
автомобілі, що працюють у гірських умовах, додатково 
козелками і пристосуваннями для жорсткого зчеплення під час 
буксирування. 
Водний транспорт. Кожен човен, катер, пліт повинні бути 

укомплектовані засобами для гасіння пожеж та рятування на 
воді (кола, пояси, нагрудники тощо, за кількістю людей). 
Розміщення вантажів та людей в човні повинно бути 
симетричним до повздовжньої осі човна, рівномірне, що 
виключало б ймовірність перекидання човна. 

Керувати катерами, моторними і парусними човнами можна 
тільки особам, які мають відповідні документи на право водіння 
та досвід. У туманну погоду, снігопад, льодохід, вітер більше 
шести балів, у нічний час водними шляхами користуватись 
заборонено. Не можна ночувати на плотах і човнах.  

Веслові човни повинні бути стійкими і не протікати. 
Заборонено використання човнових двигунів збільшеної 
потужності, що не відповідає вантажопідйомності і остійності 
човна. Підвісні двигуни необхідно додатково закріплювати до 
човнів страхувальними канатами. На моторних човнах повинні 
бути в запасі справні гребні весла. Для закладання можливих 
пробоїн і тріщин на човнах повинні бути необхідні матеріали. 
Надувні гумові секційні човни використовують лише в 
водоймищах і ріках із спокійною течією. Їх комплектують 
необхідним реманентом (весла, насос, рятувальні кола, 
матеріали для ремонту).  

Під час плавання рятувальні засоби повинні бути розміщені 
на помітному і легко доступному місці. Заборонено закладати їх 
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вантажем. Під час подолання небезпечних ділянок (пороги, 
перекати тощо) рятувальні засоби повинні бути вдягнені на 
людей. 

Заборонено: 
• нахилятися через борт; 
• перевантажувати судна, човни, плоти; 
• куріння на плавзасобах за наявності на них горючих і 

вибухових матеріалів; 
• купання з бортів човнів і катерів під час їхнього руху; 
• перебування в аварійному човні, причаленому до катера, під 

час його руху; 
• під час руху човна, плота стояти (за винятком випадків 

пересування за допомогою жердин);  
• пересуватися без необхідності та робити стрімкі рухи;  
• сидіти, звісивши ноги за борт, пересідати з одного човна в 

інший (крім аварійних ситуацій); 
• плавання у безпосередній близькості від берегів з 

навислими дашками; 
• підпливати на човнах і плотах до барж, бакенів, 

перетягнутих через ріку тросів за течією. 
Під час пересування ріками в особливо небезпечних місцях 

(перекати, швидкопливи тощо) човни і плоти треба спускати на 
мотузках без пасажирів і вантажів. Невеликі човни в районі 
лісових заломів і порогів необхідно перетягувати берегом. Під 
час пересування на моторних човнах заборонено робити стрімкі 
повороти. Під час появи хвиль човен необхідно спрямувати 
носом до хвилі і зменшити швидкість. Під час подолання 
порогуватих ділянок підвісний двигун треба вимкнути і підняти 
над водою.  
Водні переправи. Відповідальним за дотримання правил 

безпеки учасниками переправи є керівник групи, що 
переправляється, який зобов’язаний приділяти особливу увагу 
особам, що не вміють плавати. Всі учасники переправи повинні 
бути детально ознайомлені із планом переправи і заходами 
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безпеки під час її проведення. Переправлятися вбрід, на човнах, 
плотах та іншими засобами в усіх випадках і особливо в 
незнайомих місцях необхідно тільки після старанного 
підготування. 

Всі, хто переправляється, до посадки на плавзасоби 
зобов’язані одягнути індивідуальні рятувальні засоби (жилети 
або пояси).  

Заборонені переправи: 
• із використанням несправних або ненадійних переправних 

засобів і в умовах, що не гарантують безпеки; 
• через водні перешкоди будь-якої ширини  під час дощу, 

снігу, туману, льодоходу, шуги, сильного вітру, великої 
хвилі, а переправи вбрід, крім того, і у повені. 
Одноразові і короткочасні переправи необхідно здійснювати 

тільки в денний час. Для переправ вбрід необхідно вибирати 
наймілкіші місця на ділянках з твердим дном. Брід необхідно 
позначати тичками з обох боків за 1,5–3,0 м від осі наміченої 
смуги переходу. Перевірена ширина смуги броду повинна бути 
не меншою від 3 м. Окремі глибокі місця, корчі та інші 
перешкоди, розташовані на трасі броду або в безпосередній 
близькості від неї, необхідно позначити. Переправи вбрід 
дозволені тільки за умови страхування з берегу. Для цього на 
березі повинні бути охоронні засоби. 
Заборонені переправи через ріки вбрід: 
• по плавнику, крижинах, що пливуть, каменям, що 

виступають із води тощо; 
• по зламаних і повалених деревах без жердин і охоронних 

мотузок; 
• без взуття і жердин. 

Переходити ріку необхідно з деяким відхиленням вгору за 
течією. Під час переходу річок вбрід з наплічником ремені 
останнього повинні бути послаблені. Переправлятися через 
гірські річки треба в ранкову пору, коли рівень води найменший. 
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Переправи вбрід пішки за температури менше 12°С можна 
дозволити тільки за невеликої ширини річки.  

Глибина броду під час пішої переправи не повинна 
перевищувати 0,7 м для швидкості течії до 1 м/с; 0,5 м для 
швидкості течії 2–3 м/с. Заборонено переходити річки на 
великих глибинах або великих швидкостях течії, а також ріки, 
що несуть велику гальку (ріні) і валуни.  

Глибина броду для коней з в’юком не повинна 
перевищувати 0,4 м за умови швидкості течії ріки 3–4 м/с і 0,6 м 
для швидкості течії 1,5–2,0 м/с. Глибина броду під час 
переправи верхи не повинна перевищувати 1,3 м для швидкості 
течії до 2,0 м/с і 0,8 м — за умови швидкості течії 3–4 м/с. Під 
час переправ верхи треба давати коню деяку свободу у виборі 
дороги в межах смуги броду. Під час групового подолання 
броду верхи через швидковіддя сильніших коней необхідно 
пускати трохи вище за течією.  

Переправи вбрід на повозах, автомобілях і тракторах 
дозволені тільки на ділянках з твердим і рівним дном. Гранична 
глибина броду для швидкості течії ріки 1,5–2,0 м/с не повинна 
перевищувати 0,3–0,4 м для автомашин і 0,8–1,0 м для тракторів 
і гусеничних тягачів. Для повозів гранично допустима глибина 
броду не повинна перевищувати половини діаметра колеса. Під 
час переправ на автомобілях не можна допускати попадання 
води у розподільник запалювання; у випадку необхідності 
ремінь вентилятора необхідно зняти.   

Ухили спусків до броду і виїздів не повинні перевищувати 
для автомашин 10°, для тракторів — 15°. Коли неможливо 
дотримуватися цих вимог, місця з’ їздів і виїздів повинні бути 
відповідним чином облаштовані. Заборонено їхати близько від 
краю берегового урвища, під’ їжджаючи до місця броду і після 
його подолання. Долати брід на автомашинах і тракторах треба 
на невеликій швидкості, без перемикання передач і зупинок.   

Переправляючи автомобілі і вози на поромі, треба 
рівномірно завантажувати пором. Під час переправи на поромі 
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тварини повинні бути прив’язані до бар’єра. Не можна 
провадити навісні переправи через ущелини і гірські ріки, а 
також переправи через ріки на саморобних плавзасобах. 
Гужовий та верховий транспорт. Для роботи в експедиціях 

треба використовувати, якщо можливо, тварин місцевої породи. 
Орендувати тварин для використання у польових роботах 
експедиції можна лише після попереднього огляду тварин 
ветеринарним лікарем або за наявності на кожну тварину 
ветеринарного свідоцтва. Наймаючи коней, треба переконатися, 
об’ їхавши коло, що вони витривалі та нелякливі. Заборонено 
впрягати випадкових та ненавчених коней (тварин).  

Керування кіньми в запрягу треба доручати досвідченим 
візникам. Заборонено прив’язувати транспортних тварин один 
до одного під час їхнього проведення вузькими гірськими 
стежками, нестійкими мостами, болотами і старими гатями, під 
час переправ через ріки. Під час їзди верхи вузькими гірськими 
стежками, під час переправ через ріки, під час зустрічей з 
автотранспортом ноги треба звільнити від стремен. 

Завантажувати коня паками треба рівномірно, розподіляючи 
вантаж по обидва боки і надійно закріплюючи його. Вага 
вантажу не повинна перевищувати для середнього коня 75 кг, а 
якщо ґрунтові умови складні (болото, торф, пісок тощо) — 60 
кг. Їхати на коні поверх вантажу заборонено.  

Під час переміщення гужового транспорту в гірській 
місцевості (бездоріжжя, стрімкі підйоми та спуски, висячі мости 
тощо), на переправах вбрід, несправними мостами тощо — 
необхідно сходити з воза і провадити коней (коня) за упряж. 
Використовуючи гужовий транспорт, не можна 
перевантажувати вози (сани). Експедиція, в якій є транспортні 
тварини, повинна бути забезпечена ветеринарною аптечкою. 
Розпорядок роботи під час польових експедиційних 

досліджень. Пошукові наукові дослідження — це насамперед 
творча робота, яку практично неможливо обмежити чіткими 
часовими рамками, але для забезпечення нормальної 



19 

 

працездатності учасників експедиції її керівник повинен 
дотримуватись певних часових нормативів для роботи, 
відпочинку та дозвілля.  

Законодавством про працю України, окрім спеціальних 
виробництв з неперервними технологічними циклами, 
передбачено 8-годинний робочий день та 40-годинний робочий 
тиждень. Певною мірою це стосується і нормального режиму 
експедиційних досліджень (окрім випадків проведення 
рятувальних робіт, екстремальних ситуацій, стихійних лих, 
несприятливої погоди, захворювань та ушкоджень учасників 
експедиції тощо) та враховується під час підготовки 
календарного плану робіт. 

Робочий тиждень складається з п’яти (вісім робочих годин 
на добу) або шести (семи робочих годин на добу) та двох або 
одного вихідного днів, відповідно. Найінтенсивніше 
навантаження має припадати на середину польового 
експедиційного періоду і бути значно меншим на початковому 
та заключному етапах. Кожен учасник експедиції повинен бути 
ознайомлений з розпорядком дня і дотримуватись його. 
Орієнтовний режим робочого дня під час польових 
експедиційних досліджень, навчальних практик, походів та 
подорожей наведений у табл. Г.1. 

Таблиця Г.1 
Орієнтовний режим робочого дня під час польових експедиційних 

досліджень, навчальних практик, походів та подорожей 

7:00 Підйом. Зарядка. Ранковий туалет 

8:00 Сніданок 

9:00–14:00 Робочий період (денні маршрути) 

14:00 Обід 

15:00–19:00 Робочий період (маршрути або камеральні роботи) 

19:00 Вечеря 

20:00–23:00 Особистий час. Відпочинок. Дозвілля. Опрацювання 
щоденника. Підготовка до наступного дня. Вечірній туалет. 

23:00 Відбій (для сну має відводитись не менше 8 годин) 
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Описуючи у підпункті N.2.2  санітарно-гігієнічні вимоги до 
умов праці та заходи щодо безпеки під час проведення польових та 
експедиційних досліджень опрацьовують наступні питання. 
Санітарно-гігієнічні вимоги. Усі учасники експедиції перед 

польовим сезоном проходять медичний огляд, де їм роблять 
обов’язкові запобіжні щеплення, та вивчають методи та 
прийоми надання першої медичної допомоги під час нещасних 
випадках і захворюваннях. Осіб, які за станом здоров’я визнані 
непридатними до проведення польових робіт, не допускають до 
виїзду в експедицію.  

Кожну групу забезпечують польовою аптечкою, 
укомплектовану перев’язувальними матеріалами, медикамента-
ми для надання першої медичної допомоги під час нещасних 
випадків і захворюваннях. Виконуючи роботи в районах, 
віддалених від населених пунктів, усі учасники повинні мати 
індивідуальні аптечні пакети. Аптечки необхідно регулярно 
поповнювати.  

Взуття, одяг, головний убір, спорядження та інші речі 
повинні відповідати природним умовам сезону, а також 
характеру робіт. У пішохідних маршрутах треба стежити за 
станом ніг, не допускати мозолів, набряків тощо. Працюючи на 
яскравому сонці, особливо на снігу, гірських хребтах потрібно 
користуватись захисними окулярами з відповідними фільтрами, 
захисними мазями, головними уборами.  

У маршрутах не треба сідати на землю без підстилки навіть 
на короткий час, влаштовуватися на ніч безпосередньо на землі 
навіть у спальному мішку.  

Керівництво експедиції зобов’язане забезпечити всіх 
учасників достатньою кількістю прокип’яченої води для пиття, а 
також водою для приготування їжі. Якість питної води повинна 
відповідати санітарним нормам. Для знезараження води, окрім 
прокип’ячування, можна використовувати соляну кислоту, 
темно-рожевий розчин перманганату калію, перекис водню 
(декілька краплин на склянку води), пантоцид (0,5–1 таблетка на 
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склянку води). Для поліпшення смакових якостей води доцільно 
додавати до неї ягідні екстракти.  

Воду із поверхневих застійних водоймищ (калюж, ям тощо), 
покинутих колодязів, мінеральних джерел з невідомими 
бальнеологічними характеристиками вживати для пиття 
заборонено. Посуд для харчової води повинен бути з матеріалів, 
які можна легко відмити, мати кришки для накриття та бути 
обладнаний краном. Учасники експедицій повинні бути 
забезпечені індивідуальними флягами (термосами) для води. 

Необхідно суворо стежити за збереженням продуктів, не 
допускати, щоб вони псувалися. Приготовану їжу не залишати 
на наступний день. Вживання некип’яченої води, використання 
її у харчуванні (їжі), споживання невідомих грибів, ягід, сирої 
риби заборонено. Джерела питної води (колодязі, джерела) 
треба утримувати в чистоті й охороняти від забруднень. 

Під час роботи у районах, де є змії, отруйні комахи не 
можна використовувати легке взуття, одяг, який недостатньо 
закриває тіло. Учасники експедиції повинні бути забезпечені 
засобами захисту від кліщів, комарів, мошки. У шурфи, печери, 
виробки, ями проникають тільки після обстеження на наявність 
отруйних газів, змій, комах, гризунів.  

У спекотну погоду ранком перед початком роботи доцільно 
з’ їсти трохи солоної їжі, а денне питво злегка підсолити або 
підкислити соком кислих фруктів чи ягід. У спеку замість пиття 
краще періодично змочувати голову водою і полоскати рот. Для 
запобігання сонячному удару в сонячні дні необхідно носити 
крислаті капелюхи (полотняні, солом’яні тощо) або інші головні 
убори з довгими дашками. Очі від яскравого сонячного світла, 
прямого і відбитого, треба захищати окулярами зі 
світлозахисним фільтром. 

Доцільно декілька разів на день оглядати тіло і одяг для 
запобігання укусів кліщів. Підстилку для ночівлі з трави або 
глиці (хвої) необхідно попередньо обробляти репелентами або 
добре пров’ялювати на сонці протягом декількох годин. 
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Кожен учасник експедиції, який захворів чи отримав 
травму, повинен доповісти про це керівникові експедиції. Якщо 
хто-небудь із потерпілих приховав хворобу чи травму, то він 
особисто відповідає за наслідки. Осіб, у яких виявлено заразні 
хвороби, тяжкі травми, відсторонюють від робіт і скеровують на 
лікування. Якщо виявлено гострозаразне захворювання у 
транспортних тварин, то викликають спеціаліста з ветпункту. До 
прибуття представника ветнагляду тварину ізолюють від інших 
тварин та людей. 

Необхідно пам’ятати, що найкращим способом уникнення 
захворювання чи травм є санітарно-гігієнічна профілактика та 
додержання норм і правил безпеки праці. 
Заходи безпеки під час вантажно-розвантажувальних 

робіт. Під час перенесення вантажів вручну по горизонтальній 
поверхні, гранична норма кожного учасника експедиції не 
повинна перевищувати: 
• 10 кг — для підлітків жіночої статі від 16 до 18 років; 
• 16 кг — для підлітків чоловічої статі від 16 до 18 років; 
• 20 кг — для жінок, старших 18 років; 
• 50 кг — для чоловіків, старших 18 років. 

Під час перенесення вантажів на маршруті припустиме 
навантаження для чоловіків не більше 25 кг, для жінок не 
більше 15 кг, у високогірних районах відповідно не більше 16 і 
10 кг.  

Під час використання похилів для забезпечення безпеки 
необхідно дотримуватися таких умов: 
• кут нахилу встановлених похилів повинен бути не більше 

30°; 
• відстань між похилами повинна бути такою, щоб труби чи 

колоди виступали за них не більше, ніж на 1 м; 
• у похилах повинен бути передбачений пристрій для 

запобігання зворотного скочування труб або колод; 
• маса вантажу великої довжини, який переміщують по 

похилах вручну, не повинна перевищувати 500 кг; 
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• працівники не повинні знаходитися між похилами. 
Похилими трапами та сходами можна піднімати вантаж 

масою до 50 кг на висоту не більше 3 м по вертикалі. 
Переносити вантажі по драбинах заборонено.  

Заборонено переносити вручну кислоти, луги в скляному 
посуді. 

Заборонено перебувати на вантажно-розвантажувальному 
майданчику особам, які не виконують роботи. 
Заходи безпеки під час пересування і роботи в гірських 

районах. Під час переходів у горах категорично заборонено 
відходити в сторону від маршруту групи, виходити на круті, 
сніжні, трав’янисті, скелисті, осипні схили та льодовики без 
дозволу керівника експедиції. 

Під час переходів та роботи в горах: 
• заборонено, без потреби, скидати каміння, зсувати нестійкі 

брили; 
• необхідно особливу увагу звертати на способи і методи 

сигналізації та встановлення умовних знаків.  
• одягають захисні окуляри, відбиваючи зразки твердих порід 

молотком і зубилом. 
Сходження на стрімкі схили (понад 30°) необхідно 

провадити з обов’язковою взаємодопомогою, а в особливо 
важких випадках — із застосуванням страхувальної мотузки. 
Використовувати рушницю як опору категорично заборонено. 
Заборонено піднімання догори “в лоб”. У випадку вимушеного 
руху в такому напрямі необхідно утримуватися на мінімальній 
відстані один від одного. Рухатись по скелях можна лише в 
спеціальному гірському взутті, дотримуючись правил трьох 
точок опори (переносити на новий виступ позмінно тільки одну 
ногу або тільки одну руку). 

Заборонено кричати і стріляти під час руху на ділянках зі 
скельними і сніговими нависами (піддашками) та у вузьких 
ущелинах із нестійкими стінками. 

На засніжених схилах спускатись ковзанням заборонено. 
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Проходячи льодові гірські місцевості, потрібно 
дотримуватись таких правил: 
• по поверхні льодовика необхідно рухатись у зв’язці, у 

спецвзутті, з льодорубами і щупом, яким перший у зв’язці 
намацує поверхню і визначає наявність снігового мосту над 
тріщиною (за легким входженням щупу);  

• шлях треба прокладати якомога ближче до напряму, 
перпендикулярного до тріщини; 

• тріщини проходять з підстраховкою: страхувальник втикає 
льодоруб майже до головки, обв’язує його канатом і тримає 
однією рукою, а другою — видає канат; 

• якщо міст достатньо міцний, то його переходять ногами, а 
якщо ненадійний, то рухаються поповзом на животі. 
Роботи на льодовиках і сніжниках виконують у захисних 

окулярах (у сонячну погоду, під час снігопаду, в туман), а також 
в одязі і головних уборах, які запобігають сонячному удару та 
опікам. Працюючи на стрімких і уривистих схилах, треба 
одягати страхувальний пояс з мотузкою, з’єднаною з надійною 
опорою. Всі співробітники експедиції повинні вміти 
розпізнавати лавинонебезпечні та каменеосипні ділянки схилів. 
У цих місцях заборонено кричати, співати, бити молотком тощо. 
Якщо можливо, то такі ділянки маршруту потрібно обходити. 

Піднімання і спускання стрімкими і сипучими схилами 
виконують довгими зигзагами (“серпантином”). Категорично 
заборонено виходити на снігові і льодовикові карнизи та 
заходити під навислі ділянки схилів. Зупинки на відпочинок і на 
ніч у підніжжі лавинонебезпечних схилів та на конусах виносу 
лавин заборонені. 

У разі нещасного випадку пошуки та розкопки потерпілих 
організовують невідкладно і чітко, з дотриманням безпеки 
рятівників і тих, кого рятують. Рятувальні роботи продовжують 
до знаходження всіх потерпілих.  
Заходи безпеки під час роботи в річкових долинах, болотах, 

ярах. Працюючи в річкових долинах, ярах з крутими схилами, 
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переміщення й огляд відслонень потрібно провадити дуже 
обережно, особливо після сильних дощів, для запобігання 
обвалів, падіння каменів та дерев. Ходити по краю берегового 
урвища заборонено. Під час маршрутів долинами річок, 
особливо на ділянках проток із спокійною течією і переправах 
вбрід через них, необхідно оберігатися багнистого дна і 
затягувальних намулів. 

Переходячи річку вбрід, місце переходу попередньо 
обстежують. Особливу увагу необхідно приділити особам, які не 
вміють плавати. Максимальна глибина броду для швидкості 
течії до 1 м/с — 0,7 м, а для швидкості до 2–3 м/с — 0,5м. 
Одноразові і короткочасні переправи треба провадити тільки 
вдень (завидна). Заборонено переправи через будь-які водні 
перешкоди під час сильної зливи, снігу, туману, льодоходу, 
сильного вітру і великої хвилі, а переправи вбрід — у паводок. 
Переправи вбрід босоніж через водні перешкоди заборонено. 

Під час переходів по болоту без уторованих доріг інтервал 
між людьми повинен бути не менше 2–3 м з обов’язковим 
використанням жердини, страхувальної мотузки тощо. “Вікна” в 
болоті, які вкриті світлозеленою рослинністю, необхідно 
обходити. Під час пересування заболоченими місцями треба 
остерігатися прихованих у воді або трясовині пнів, корчів, 
каміння. Переходячи трясовинні місця, треба робити настили з 
жердин, гілок тощо і мати напоготові дошку, довгі палиці та 
мотузку. Купинні болота треба переходити по купинах і 
обов’язково з жердиною. Людину, яка провалилась в болото, 
витягують за допомогою жердини, шнура тощо. 
Заходи безпеки під час роботи в лісі. Проводячи маршрути в 

лісі, треба дотримуватися візуального і голосового зв’язку. 
Кожна група повинна бути забезпечена сокирою. Лісові завали 
потрібно обходити. Вимушене пересування лісними завалами 
треба здійснювати з максимальною обережністю для уникнення 
провалювання через прогнилі дерева. Під час пересування 
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густими заростями рубанням просік займається спеціальна 
група, з якою постійно підтримують зоровий зв’язок. 

Для уникнення переломів та інших ушкоджень під час 
маршруту заборонено наступати  на великі гілки, стовбури 
повалених дерев тощо. Заборонено працювати поруч із 
сухостоєм. У випадку перших ознак пожежі (запах горілого, біг 
звірів, політ птахів в одному напрямі) група повинна негайно 
припинити роботу і вийти до ближньої річкової долини або 
галявини.  

Під час грози ховатися від дощу під окремим високим 
деревом посеред галявини заборонено. Якщо учасникам 
експедиції (групи) за умовами маршруту чи випадково 
доводиться заночувати в лісі, то на місці ночівлі всю ніч 
повинно горіти вогнище, за яким зобов’язаний спостерігати 
озброєний черговий (вдень дрова заготовляють на цілу ніч). 
Заборонено стріляти в хижих звірів, якщо це не спричинено 
потребою оборони. 
Заходи безпеки під час роботи в районах поширення карсту. 

Пересуваючись закарстованими площами, треба обходити 
блюдцеподібні і лійкуваті впадини. Гирла всіх виявлених 
карстових заглиблень повинні бути позначені, а 
найнебезпечніші ― обнесені загорожею висотою не менше 1 м.  

Під час дослідження печер треба мати карту печери і 
спеціальне спорядження (мотузки, індивідуальні ліхтарі, 
сірники, запас продуктів тощо). Якщо немає карти печери, то 
провадять візуальне знімання. Огляд печер і роботу в них для 
запобігання провалювання у колодязі, тріщини тощо провадять 
за гарного, безпечного освітлення, надійного страхування за 
допомогою мотузки не менше ніж двома особами. Для 
уникнення обвалу заборонено стріляти, кричати, стукати, 
виривати каміння зі стелі та стінок. Під час сильних дощів та 
після них працювати в печерах не дозволено. Під час огляду 
печери біля входу в неї повинен знаходитися черговий. 
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Переміщуючись підземними коридорами, потрібно 
розмотувати за собою міцну мотузку, шпагат або робити 
відмітки кольоровою крейдою на стінах, нумерувати перехрестя, 
вказувати стрілками шлях до виходу. Підйом і спуск крутими 
ходами печери виконують із застосуванням страхувальної 
мотузки. Вивчення підземних річок і озер виконують за 
допомогою гумового човна та надійного страхування мотузкою. 
Заборонено залишатися на ніч чи відпочинок у печерах, нішах, 
ямах, заглибинах тощо. 
Заходи безпеки під час роботи в степових і пустельних 

районах. Проводячи маршрути (роботи) в степу, пустелі 
особливу увагу треба приділяти орієнтуванню на місцевості та 
режиму витрат питної води (особливо під час піщаного урагану). 
Одяг, взуття та спорядження учасників експедиції повинні 
відповідати кліматичним умовам степових і пустинних районів і 
сезону. Для захисту від піщаних ураганів кожен повинен мати 
плащ з капюшоном і окуляри з боковим захистом. Щоб 
уникнути сонячного удару, треба одягати головні убори, які 
захищають від сонячного проміння в спекотливі години.  

Експедиції, які виходять на роботи в степові, пустельні, 
напівпустельні райони повинні бути забезпечені місткостями 
для води (цистерни, бочки, термоси тощо) залежно від 
кількісного складу експедиції, транспортних можливостей, 
тривалості та відстані між джерелами води в районі робіт. У 
маршруті кожен співробітник повинен мати індивідуальний 
термос чи флягу з прокип’яченою водою не менше 1 л. Пити 
сиру воду з калюж, ям чи інших застійних водоймищ 
заборонено. Використовувати старі закинуті криниці для 
водозабезпечення експедиції можна тільки після її очищення та 
дезінфекції. Місця знаходження криниць та інших водоймищ 
наносять на карту чи схему і доводять до відома всіх учасників 
експедиції. 

Якщо можливо, то провадити роботи зранку, до настання 
спеки. Працюючи в зимових умовах, кузов автомобіля 
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обладнують жорсткою кабіною з пічкою і запасом палива або 
використовують спецмашини. Необхідно пам’ятати, що в 
пустельних районах “пухкі” солончаки є небезпечними (можуть 
затягувати так, як болото). 

У маршрутах та місцях відпочинку треба пам’ятати про 
наявність отруйних змій, комах, гризунів. Тому кожен учасник 
експедиції повинен бути особливо обережним: не ходити в 
легкому відкритому взутті; брати зразки, перекидувати каміння 
тільки після попереднього постукування по них молотком; 
зранку, після повернення з маршруту та увечері оглядати 
приміщення, постіль, одяг, взуття. З метою уникнення появи та 
поширення інфекції в межах табору (радіусом 2 км) не можна 
вбивати будь-яких гризунів, змій тощо. 
Заходи безпеки під час роботи на воді. До робіт на воді 

допускають тільки осіб, які уміють плавати. Виїжджаючи в 
експедицію, всі учасники, які безпосередньо причетні до робіт 
на воді, складають заліки з правил рятування осіб, які 
потопають, і керування засобами плавання (човнами, 
катамаранами, байдарками, надувними човнами тощо).  

Перед експедиційними роботами усі плавзасоби проходять 
спеціальну підготовку і перевірку, про що складають 
відповідний акт, а під час щоденного використання їхній 
технічний стан реєструють у журналі. Усі плавзасоби 
комплектують рятувальними колами чи поясами відповідно до 
кількості осіб.  

Усі учасники робіт на воді повинні бути одягнені в 
рятувальні жилети. Перевантаження плавзасобів (суден, човнів, 
плотів) неприпустимо. Люди в човні розташовуються 
рівномірно, сидячи на лавках. Сидіти на бортах чи стояти в 
човні під час руху заборонено.  

Роботи на воді провадять тільки у світлу пору дня. 
Заборонено працювати та переміщатися у нічний час, сильний 
дощ, грозу, під час бурі, туману, сильної хвилі. Коли необхідні 
нічні (добові) спостереження, човен (шлюпку) комплектують 
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сигнальними вогнями, а на березі повинні чергувати люди з 
рятувальним човном.  

На нічліг та тривалі зупинки плавзасоби витягують на берег 
або причалюють до берега, надійно їх закріпивши. 
Використовувати моторні човни можна тільки тоді, коли є 
механік з досвідом роботи. У кожному моторному човні треба 
мати весла. Великі моторні судна повинні бути обладнанні 
вогнегасником, ящиком з піском, лопатою, двома відрами, 
ломом і сокирою.  

Оглядати береги з плавзасобів можна, якщо є впевненість у 
відсутності небезпеки обвалу, зсуву, падіння каміння чи дерев. 
Проводячи замірні роботи, треба звертати увагу на стійкість 
човна (чи інших плавзасобів). Не можна робити заміри, стоячи 
на борту чи лавці човна, перехилятися через борт. Керувати 
плавзасобом під час цих робіт доручають досвідченому 
стерновому.  

Під час проведення робіт на водосховищах, великих озерах, 
прибережних частинах моря потрібно уважно стежити за 
прогнозом погоди і за штормовими сигналами. Вихід у 
водоймище під час штормів у 3 і більше балів заборонений. 

Парусні судна можна використовувати тільки за наявності 
спеціаліста, який має посвідчення на право керування 
парусником з відповідним досвідом роботи. Самовільний вихід 
човнів і вітрильників у водоймища, а також їхнє застосування 
для розвантаження і прогулянкових цілей заборонено. 
Заходи безпеки під час роботи на льоду. Працюючи на 

льоду, необхідно дотримуватися особливих заходів безпеки. На 
ділянках рік, озер, водосховищ з невивченим льодовим режимом 
перед початком зимових робіт провадять обстеження міцності 
льодового покриву. Для цього:  
• обстеження провадять не менше ніж двоє людей, які зв’язані 

мотузкою з жердинами довжиною 3–4 м і страхуванням на 
березі (чи на воді); 
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• люди рухаються по льоду один за одним з інтервалом не 
менше 10 м; 

• перший у зв’язці обв’язується мотузкою, за яку тримаються 
ті, що йдуть позаду; 

• перший у зв’язці перевіряє міцність льоду ломом (сокирою, 
киркою, жердиною); 

• бажано, щоб перший у зв’язці йшов на лижах, які легко 
скинути з ніг; 

• необхідно знаками обгороджувати проруби, лунки; 
• не допускати виконання робіт за умови товщини льоду 

менше 200 мм; 
• якщо товщина льоду менше 300 мм то, для виконання 

тривалих робіт біля лунки настилають дошки; 
• коли лід починає тріщати, то пересуватися по ньому 

потрібно на животі поповзом. 
Заходи безпеки під час під час ботанічних і зоологічних 

експедиційних робіт. Під час проведення робіт зі збору 
матеріалу з підстилки, ґрунту, дерев, чагарників, каміння, з 
потічків, канав, у прибережній зоні озер, річок, у болотах, а 
також під час гербаризування рослин з різних місцевостей (лісів, 
полів, лук, боліт), фіксування зібраного матеріалу в польових 
умовах та в лабораторіях стаціонару, монтування колекцій 
рослинних і тваринних об’єктів необхідно дотримуватись 
спеціальних заходів, які зумовлені певними специфічними 
вимогами щодо безпеки праці: 
• у місцях проведення досліджень учасники експедиції 

повинні оберігати природу, її флору та фауну;  
• перед виходом експедиції в маршрут необхідно надійно 

упакувати у спеціальну тару пляшки та банки з 
фіксувальними речовинами, перевірити попередньо їхню 
цілісність, герметичність закриття та наявність на них 
відповідних етикеток; 
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• заборонено нюхати квіти та пробувати на смак будь-яку 
частину невідомої рослини; 

• після збирання матеріалу (рослин, грибів, комах та інших 
представників флори і фауни, у тім числі й отруйних) руки 
вимити теплою водою з милом та продезінфікувати слабким 
марганцевокислим розчином; 

• працюючи з фіксувальними речовинами (хлороформом, 
формаліном, ефіром), необхідно дотримуватись вимог 
особистої гігієни та інструкцій безпеки під час роботи з 
цими речовинами; 

• запас фіксувальних речовин необхідно зберігати у 
стаціонарній лабораторії; 

• заборонено: нюхати фіксувальні речовини, курити під час 
роботи з ними та зберігати їх у приміщенні (холодильнику) 
разом з продуктами харчування. 
У пункті N.3 описують можливі аварійні ситуації 

техногенного характеру та загрози природного характеру, що 
можуть перерости у надзвичайні ситуації. Польові та 
експедиційні методи дослідження завжди пов’язані з ризиком 
виникнення екстремальних ситуацій через те, що люди, які 
звикли до комфорту і безпеки цивілізації, тривалий час 
перебувають в умовах природного середовища. 

Найрозповсюдженішими причинами виникнення таких 
ситуацій є: 
• зміна безпечних метеоумов на несприятливі та загроза 

стихійного лиха; 
• хвороби; 
• помилки у разі орієнтування на місцевості; 
• поломки та відмови спорядження; 
• переоцінка власних можливостей чи недооцінка складності 

природних умов; 
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• неправильний розподіл вантажу, режим руху і відпочинку, 
що призвело до перевтоми; 

• неправильні дії учасників експедиції та порушення правил 
безпеки. 
Надати вичерпні рекомендації щодо всіх можливих 

екстремальних ситуацій практично неможливо, але статистика 
аварійних ситуацій та нещасних випадків під час експедиційних 
досліджень свідчить, що у більшості випадків вони є наслідком 
неправильних дій самих учасників як у період підготовки 
(безпідставне завищення можливостей групи, неправильно 
вибраний маршрут, випадковий підбір учасників та їхня 
психологічна несумісність, недостатнє або недоброякісне 
колективне чи індивідуальне спорядження), так і безпосередньо 
на маршруті та під час виконання експедиційних досліджень. 

Важливу роль у подоланні наслідків екстремальних 
ситуацій відіграє психологічна підготовка учасників експедиції, 
головним завданням якої є попередження депресії, страху, 
паніки та виховання волі до життя, оскільки екстремальні 
ситуації часто так впливають на психіку людини, що її вчинки 
стають алогічними, суперечать здоровому глузду. Серед 
рекомендацій щодо дій учасників експедиційних досліджень, що 
потрапили в екстремальну ситуацію, можна виділити наступні: 
• заспокоїтися самому; 
• заспокоїти колег, всіляко усувати суперечки між 

учасниками експедиції та неухильно виконувати вказівки 
керівника; 

• оперативно оцінити ситуацію та рівень небезпеки;  
• визначити заходи з подолання екстремальної ситуації; 

Медичне забезпечення експедицій під час екстремальних 
ситуацій повинно бути спрямоване на подолання п’яти категорій 
хвороб та ушкоджень: 
• травми (рани, переломи, вивихи, опіки тощо); 
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• отруєння, викликані неякісними чи зіпсованими харчами, 
отруйними рослинами, грибами, рибою, укусами отруйних 
змій, павуків, комах тощо; 

• хвороби, притаманні певній географічній зоні; 
• гострі захворювання, що виникли раптово; 
• різноманітні нервово-психічні розлади та психічні 

захворювання. 
Дуже часто екстремальні ситуації виникають через: 

• втрату харчів та можливе голодування; 
• втрату води та зневоднення організму; 
• втрату спорядження та переохолодження організму. 

Одним із заходів, направлених на виживання в 
екстремальних ситуаціях, є аварійне спорядження, недоторка-
ний запас харчів та індивідуальні аптечки. Окрім загального 
аварійного комплекту кожен учасник експедиції повинен мати 
індивідуальний аварійний набір, який бажано герметично 
упакувати та постійно тримати при собі. 

Індивідуальна аптечка повинна містити лікувальні засоби 
від: 
• болю та температури; 
• місцевого болю, запалення, набряків; 
• болю в горлі; 
• алергії; 
• інфекції очей, носу, вух; 
• печії, дискомфорту та болю у шлунково-кишковому тракті; 
• харчових отруєнь і діареї. 

Окрім того, в аптечці повинні бути дезінфікувальні засоби 
(настоянка йоду 3–5%, розчин брильянтовий зелений, перекис 
водню і стрептоцид), перев’язувальні матеріали (бинти 
стерильні, бинт еластичний, вата медична, бактерицидні 
пластири) та засоби гігієни (засоби від комарів, засоби для 
засмаги, засоби від сонячних опіків, засоби від закачування, 
вологі серветки, термометр, ножиці та пінцет). 
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У разі виникнення пожежі (у лісі, високій траві тощо) 
необхідно негайно приступити до її ліквідації. Вогонь пробують 
збити гілками листяних дерев, заливають водою, засипають піском 
чи землею, затоптують. Якщо не вдається подолати пожежу 
самостійно, то звертаються за допомогою до контрольно-
рятувальних служб, лісництва чи найближчого населеного пункту. 

Під час сильної грози не можна ховатися під високі одинокі 
дерева, знаходитися поруч з металевими щоглами, біля водоймищ 
або річок. Мобільні телефони виключають і усі наявні металеві 
предмети (молоток, зброя тощо) відкладають убік. 

Розділ закінчують висновками, в яких студенти встановлюють 
відповідність умов праці під час проведення польових та 
експедиційних досліджень санітарно-гігієнічним вимогам та 
заходам безпеки.  

Для написання розділу можна використати запропоновані 
літературні джерела та інтернет-ресурси, які подані у загальних 
вимогах (стор. 8–12). 
 


