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НАТОВП, ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В МІСЦЯХ 

МАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

 

Уявлення про натовп зазвичай виникає з особистого досвіду людей. 

Практично кожен з нас або бував в натовпі, або спостерігав його поведінку зі 

сторони. Іноді, піддавшись простій цікавості, люди об’єднуються в групи, які 

розглядають або обговорюють якусь подію. Зростаючи кількісно, 

пронизуючись загальним настроєм і інтересом, люди поступово 

перетворюються на хаотичне, неорганізоване скупчення, або натовп. Натовп - 

безструктурне скупчення людей, позбавлених ясно усвідомленої єдності цілей, 

але взаємно пов'язаних подібністю емоційного стану і спільним об'єктом уваги. 

Важливими психологічними характеристиками натовпу є її несвідомість, 

інстинктивність та імпульсивність [1]. Людський натовп живе виключно 

почуттям, логіка йому не притаманна. В таких умовах, в дію вступає 

некерований стадний інстинкт, особливо коли ситуація екстремальна.  

Поява натовпу можлива в місцях масового скупчення людей (мітинг, 

концерт, стадіон, тощо). Доки тисячі людей дотримуються встановленого 

порядку поведінки і рухаються рівномірно по відведених маршрутах, ситуація 

відносно безпечна. Однак, у разі виникнення будь-якої перешкоди або 

надзвичайної ситуації на шляху евакуації, натовп перетворюється на джерело 

підвищеної небезпеки для здоров'я і життя людини. Зупинити переляканих 

людей або керувати їхніми діями дуже важко, а іноді це практично неможливо. 

Поведінка натовпу під час паніки дуже схоже з типовими випадками при 

пожежах: з охопленої вогнем будівлі люди можуть вистрибнути з будь-якої 

висоти. Кожному натовпу потрібний об'єкт ненависті або лідер. 



У межах однієї з найпоширеніших класифікацій, якими користуються 

соціологи і психологи, прийнято розрізняти чотири основні різновиди натовпу: 

випадковий, експресивний, конвенційний і діючий [2]. 

З метою запобігання надзвичайним ситуаціям під час проведення 

масових заходів рекомендується створення так званих “груп порятунку”. 

Основне їх завдання – своєчасне і оперативне реагування на раптово виникаючі 

запити присутніх і недопущення панічних настроїв. 

Одним з головних факторів, що впливають на натовп є недостатність 

інформації. За умов браку інформації активізується робота уяви. При втраті 

почуття порядку, а тим більше при його відсутності, індивід  стає підданим до 

сприйняття колективної думки. 

Загальна розумова здатність великого скупчення народу за значенням 

близька до нуля, оскільки найкмітливіші і розсудливіші люди, знаходячись в 

натовпі, втрачають здатність реально сприймати події. Вони повністю 

підпорядковані психології натовпу, що разюче відрізняється від психології 

окремо взятої нормальної людини. 

При вивченні процесів взаємодій, які відбуваються в натовпі обов'язково 

необхідно згадати про зовнішні особливості натовпу для отримання можливості 

аналізу та прогнозування її подальших дій (форма і структура натовпу, межі 

натовпу, внутрішня структура, щільність і розміри натовпу, склад натовпу). 

Таким чином, в Україні ми часто стикаємося з проблемами, 

викликаними не контрольованими проявами масової свідомості. Головне 

практичне питання, яке залишається  не вирішеним і цікавить суспільство і 

особливо його служб безпеки: як забезпечити контроль над поведінкою 

натовпу? На даному етапі політичного життя України, на жаль це риторичне 

запитання, яке залишається без відповіді. Однак на основі проведених 

досліджень можна зробити висновок, що головним рішенням являється: не 

допустити виникнення такого явища, як «агресивний натовп».  
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