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Задачі та принципи експедиційних досліджень 

Принципи організації експедиції 

Класифікація експедицій відносно 
явищ, що очікуються 

Короткочасні / 
поодинокі 

явища 

Терміновий  
виїзд 

(як правило 
протягом доби) 

Довготривалі / 
періодичні 

Планова 
експедиція 

I 

• Розумності ризиків: приорітетом  є безпека та 
інформованість учасників щодо невідворотних небезпек 

II 

• Мінімізація польових досліджень за рахунок максимуму 
лабораторних досліджень відібраних зразків 

III 
• Гуманності та мінімуму впливів на навколищне середовище 

Задачі експедиційних досліджень 

I 
• Безпосередня робота з очевидцями 

II 
• Проведення  досліджень,  що неможливі заочно 

III 
• Відбір зразків 



Групи обладнання, що застосовується 

Транспорт 

РХБЗ 

(радіомотр, ВПХР, інш.) 

Спеціальне 

(магнітометр, тепловизор 
і т. д.) 

Життезабезпечення, виживання 

(харчування, аптечки, 
спеціальні  засоби) 

Оснащение 

(засоби відбору зразків,розвантаження, 
освітлення і т. д.) 

Зв’язок 

(радіостанції, сотові, 
супутникові  засоби) 

Відео, аудио запис, 
аерофотозйомка 

Навігація 

(карти, супутникові  
засоби) 



Джерела первинної інформації про АЯ 

1. Повідомлення очевидців: 

 А) безпосередні 

 Б) переказані іншими 

2. Публікації в пресі (особливо в місцевій) 

3. Архіви 

4. Дані, отримані в ході наукових 

досліджень 

 Статистика відсіювання повідомлень 

Приклад відео надісланого  очевидцем 



Очікувані ефекти, об’єкти та цільове обладнання 
• Магнітометр 

• Компас і допоміжні засоби 

• Металошукач 

• Георадар 

Магнітні аномалії, об’єкти в грунті 

• Тепловізор 

• Пірометр 
Температурні ефекти 

• Оптичні автоматизовані засоби спостереження   

• Радіолокаційні автоматизовані засоби спостереження   
Аерокосмічні АЯ 

• Ехолот 

• Сонар 

• Підводні оптичні засоби спостереження 
Морські АЯ 

• Засоби реєстрації 

• Спектрографи 

• Фільтри 

 

Оптичні, аудіо ефекти 

Крім того, максимально широко застосовується відбір зразків. 

 

Окремі  підходи характерні для біологічних об’єктів. 

+ 

Спеціальні  засоби для ефектів невизначеної природи 

Окремо виступають радіаційні вимірювання, адже за для безпеки виконуються практично 

в кожній експедиції. 

 

А також експрес тести небезпечних речовин: виконуються при підозрі зараження 

середовища 



Картографія і геодезія в експедиції 



Аерофотозйомка 



Взаємодія з профільними лабораторіями 



Максимізація відкритого інформаційного масиву 

Службовою  (закритою) залишається мінімум інформації: особисті 

дані очевидців, деякі попередні дані досліджень і т. д. 

Кінцевим результатом наукового дослідження, або його 

етапу – звіт щодо отриманих результатів. 
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