
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬННОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Правила безпеки під час купання на Водохреще 

На Водохреще багато людей, за старовинною традицією, готуються зануритися в 

ополонку. Вважається, що водохресна вода приносить духовне і тілесне здоров'я. 

Це свято відзначається щорічно 19 січня, але готуватися до нього потрібно 

завчасно, якщо ви плануєте купатися в ополонці. 

Перш за все хочемо попередити, що лікарі категорично заперечують проти 

купання в ополонці на Хрещення при наявності проблем зі здоров'ям. 

У кращому випадку почати підготовку до хрещенського купання слід за кілька 

тижнів, а то й за два-три місяці. Але якщо ідея купання в ополонці прийшла 

всього за тиждень до свята, тоді слід почати з контрастного душу вечорами. 

Вранці можна на кілька хвилин виходити на балкон в шортах і футболці. Це 

допоможе підготувати організм до зміни температур. Можна щодня обтиратися 

махровим рушником, змоченим у холодній воді. 

Правила купання на Водохреще: 
За дві години до купання випийте 

столову ложку риб'ячого жиру і щільно 

поїжте. Це підвищить морозостійкість 

організму. Знімайте одяг та 

охолоджуйтеся поступово.  Розігрійте 

м'язи (зробіть присідання, нахили, 

помахайте руками). Розітріть шкіру 

снігом, тоді занурення пройде з меншим 

стресом для організму. Для купання 

жінкам слід вибрати суцільні купальники, а чоловікам вільні плавки-шорти. Але 

краще для водохресного купання зшити довгу сорочку (як це належить за 

традицією) обов'язково з натуральної бавовни. 

Занурившись у холодну воду, непідготовлена людина потрапляє в шок. У перші 

секунди її дихання мимоволі стає набагато глибшим і частішим, ніж у нормальних 

умовах. Пульс помітно частішає, а кров'яний тиск різко зростає. Людина може 

перебувати в подібному стані від декількох секунд до 2-3 хвилин, і саме в цей час 

небезпека наковтатися води і захлинутися особливо велика. Крім того, наслідком 

значного збільшення поглинання кисню є пониження вмісту в крові двоокису 

вуглецю, що часто приводить до судом. 

У холодній воді людське тіло охолоджується дуже швидко. Тепловий баланс 

порушується в середньому вже при температурі води біля 20С. Іншими словами, в 

таких умовах організм починає віддавати більше тепла, ніж встигає виробляти. 

Зрозуміло, що цей дисбаланс є більший, коли  значніша різниця температур. 



Реагуючи на зміну умов навколишнього середовища, організм включає захисні 

механізми, намагаючись скоротити втрати тепла і уберегти в першу чергу 

найбільш важливі з погляду життєдіяльності внутрішні органи. Відбувається 

відтік крові від зовнішніх покривів, внаслідок чого м'язи починають дерев'яніти, 

руки і ноги німіють, втрачаючи рухливість, порушується координація рухів. При 

температурі води нижче 10С навіть дуже гарний, але такий, що не пройшов 

спеціальної підготовки плавець знесилюється і тоне в течії за 15-20 хвилин. 

У холодній воді помітно зменшується і здатність затримувати дихання. При 

температурі води нижче за 15С людина може пробути під водою в середньому 

всього 15-25 секунд. 

Виходячи зі всього сказаного, стає ясно, що за відсутності належної підготовки 

(іншими словами, якщо ви не „ морж ” ) слід уникати плавання в холодній воді. 

Проте може виникнути ситуація, коли вам доведеться знехтувати цією радою. У 

таких випадках постарайтеся слідувати наступним правилам плавання в холодній 

воді: 

• не занурюйтеся в холодну воду відразу цілком. Набагато краще заходити в неї 

поступово, даючи організму можливість звикнути до зміни температури 

навколишнього середовища. 

• тримайте голову якомога вище над водою, принаймні в перші хвилини, поки 

первинний шок не пройшов до кінця. 

• прагніть, за можливості, контролювати дихання.  

 Прислухаючись до наших порад, ви збережете своє життя та здоров’я.    
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