
Урок 3,4 Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, 

тварин, рослин, об’єкти економіки. 

До природних небезпек відносяться стихійні явища, які являють 

безпосередню загрозу для життя та здоров’я людей. Наприклад, землетруси, 

виверження вулканів, снігові лавини, селі, зсуви, каменепади, повені, шторми, 

цунамі, тропічні циклони, смерчі, блискавки, тумани, космічні випромінювання 

і багато інших явищ. У безпеці життєдіяльності розглядаються не всі природні 

катастрофи і стихійні явища, а лише ті з них, які можуть завдати шкоди 

здоров’ю або призвести до загибелі людей. Деякі природні небезпеки 

порушують або утруднюють нормальне функціонування систем та органів 

людини. До таких небезпек відноситься, наприклад, туман, ожеледиця, спека, 

холод, спрага та ін. 

За локалізацією природні небезпеки умовно поділяють на 4 групи: 

 літосферні (землетруси, вулкани, зсуви); небезпеки гідросфери (повені, 

цунамі, шторми); 

 атмосферні (урагани, бурі, смерчі, град, дощ); 

 космічні (астероїди, планети, випромінювання). 

Характеристика основних небезпечних геологічних процесів і явищ 

Землетруси – це підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що 

виникають у результаті раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній 

частині мантії й передаються на великі відстані у вигляді пружних коливань. 

Проблема захисту від землетрусів стоїть дуже гостро. У ній необхідно 

розрізняти дві групи антисейсмічних заходів: 

а) запобіжні, профілактичні заходи, здійснювані до можливого землетрусу; 

б) заходи, здійснювані безпосередньо перед, під час та після землетрусу, 

тобто дії у надзвичайних ситуаціях. 

До першої групи відноситься вивчення природи землетрусів, розкриття 

його механізму, ідентифікація провісників, розробка методів прогнозу тощо. 

На основі досліджень природи землетрусу можуть бути розроблені 

методи запобігання та прогнозу цього небезпечного явища. Дуже важливо 

вибрати місця розташування населених пунктів та підприємств із урахуванням 



сейсмостійкості району. Захист відстанню – найкращий засіб при вирішенні 

питань безпеки під час землетрусів. Якщо будівництво все-таки доводиться 

вести у сейсмонебезпечних районах, то необхідно ураховувати вимоги 

відповідних норм і правил (БНіП), що зводяться загалом до підсилення 

будівель та споруд. 

Ефективність дій в умовах землетрусів залежить від рівня організації 

аварійно-рятувальних робіт та рівня навчання населення щодо цього питання а 

також ефективності системи повідомлення. 

Селі – короткочасні бурхливі паводки на гірських річках, що мають 

характер брудокам’яних потоків. Причинами селів можуть бути землетруси, 

сильні снігопади, дощі, інтенсивне танення снігу. 

Основна небезпека – велика кінематична енергія грязьових та водяних 

потоків, швидкість руху яких може досягати 15 км/год. 

За потужністю селеві потоки поділяють на групи: потужні (винесення 

більше 100 тис. м
3
 селевої маси), середньої потужності (від 10 до 100 тис. м

3
), 

слабкої потужності (менше 10 тис. м
3
). Селеві потоки виникають несподівано, 

швидко наростають і продовжуються звичайно від 1 до 3 год, іноді 6  8 год. 

Селі прогнозуються за результатами спостережень за минулі роки та за 

метеорологічними прогнозами. 

До профілактичних заходів проти селів відносяться: гідротехнічні 

споруди (для затримки селів, для спрямування селів тощо), спускання талої 

води, закріплювання рослинного шару на гірських схилах, лісосадильні роботи, 

регулювання рубки лісу та ін. У селенебезпечних створюються автоматичні 

системи повідомлення про селеву загрозу та розроблюються відповідні плани 

заходів. 

Снігова лавина – це сніговий обвал, маса снігу, що падає чи сповзає із 

гірських схилів під впливом якої-небудь дії і захоплює на своєму шляху нові 

маси снігу. Однією із спонукальних причин лавини може бути землетрус. 

Снігові лавини поширені у гірських районах. 

Небезпека лавини полягає у великій кінетичній енергії маси лавини, що 

має величезну руйнівну силу. Лавини утворюються на безлісих схилах, 



крутизна яких має значення починаючи від 15
0
 та більше. Оптимальні умови 

для утворення лавин на схилах у 30-40
о 

. Коли крутизна більше 50
0
 сніг 

осипається до підніжжя схилу і лавини не встигають сформуватися. Сходження 

лавини починається тоді, коли шар свіжого снігу, що випав, досягає 30 см, а 

старого  більше 70 см. Швидкість сходження лавини може досягати більше 

100 м/с, а в середньому 20-30 м/с. Точний прогноз часу сходження лавин 

неможливий. 

Є відомості про те, що в Європі кожного року лавини різного виду 

забирають у середньому близько 100 людських життів. Протилавинні 

профілактичні заходи поділяються на 2 групи: пасивні та активні. Пасивні 

способи полягають у використанні опорних споруд, дамб, лавинорізів, 

снігозатримувальних щитів, насадженні та відновленні лісу тощо. 

Активні методи полягають у штучному провокуванні сходження лавини у 

заздалегідь вибраний час і за дотримання заходів безпеки. З цією метою 

виконується обстріл головних частин потенційних зривів лавини розривними 

снарядами або мінами, організовуються вибухи спрямованої дії, використову-

ються сильні джерела звуку. 

У лавинонебезпечних регіонах можуть створюватися протилавинні 

служби, передбачається система повідомлення та розроблюються плани заходів 

для захисту від лавин. 

Виверження вулканів. Сукупність явищ, пов’язаних із рухом магми у 

земній корі та на її поверхні називається вулканізмом. 

Магма (від грец. magma – густа мазь) – це розплавлена маса переважно 

силікатного складу, що утворюється у глибинних зонах Землі. Досягаючи 

земної поверхні, магма виливається у вигляді лави. 

Лава відрізняється від магми відсутністю газів, які звітрюються під час 

виверження. Вулкани (за ім’ям бога вогню Вулкана) являють собою геологічні 

утворення, що виникають над каналами та тріщинами у земній корі, по яким 

вивергається на земну поверхню магма. Звичайно вулкани являють собою 

окремі гори, сформовані продуктами вивержень. 



Вулкани поділяються на діючі, сплячі та згаслі. До сплячих відносяться 

вулкани, про виверження яких нема відомостей, але вони зберегли свою форму 

і під ними відбуваються локальні землетруси. 

Згаслі – це різні вулкани без якої-небудь вулканічної активності. 

Між природними небезпеками існує взаємозв’язок. Одне явище може 

правити за причину, спускний механізм для наступних явищ. 

Наприклад, землетрус може викликати снігові лавини, дощі та снігопади, 

повені, водну ерозію, селі, зсуви, гірські обвали та каменепади, шторми, 

тайфуни та припливи. 

За наявними оцінками, кількість природних явищ на Землі з плином часу 

не зростає або майже не зростає, але людські жертви та матеріальна шкода 

збільшуються. 

Антициклон – це область підвищеного тиску в атмосфері, з максимумом у 

центрі. Поперечник антициклону складає кілька тисяч кілометрів. Антициклон 

характеризується системою вітрів, що дмуть за годинниковою стрілкою у 

Північній півкулі, та проти – у Південній, малохмарною і сухою погодою та 

слабкими вітрами. В атмосфері мають місце наступні електричні явища: 

іонізація повітря, електричне поле атмосфери, електричні заряди хмар, струми 

та розряди. 

Ожеледиця – шар щільного льоду, який утворюється на поверхні землі та 

предметах (проводах, конструкціях) при замерзанні на них переохолоджених 

крапель туману або дощу. 

Туман – скупчення дрібних водяних крапель або крижаних кристалів, або 

і тих і інших у приземному шарі атмосфери (іноді до висоти кількох сотень 

метрів), що зменшує горизонтальну видимість до 1 км і менше. 

У дуже густих туманах видимість може погіршуватися до кількох метрів. 

Тумани утворюються в результаті конденсації або сублімації водяної пари на 

аерозольних (рідких або твердих) частках, що містяться в повітрі (так званих 

ядрах конденсації). Туман із водяних крапель спостерігається, головним чином, 

при температурах повітря вище – 20 0С. При температурі нижче – 20 0С 

переважають льодяні туману. Більшість крапель туману має радіус 5–15 мкм за 



додатної температури повітря та 2–5 мкм – за від’ємної температури. Кількість 

крапель у 1 см
3
 повітря коливається від 50–100 у слабких туманах і до 500–600 

у щільних. Тумани, за їх фізичним генезисом поділяються на тумани 

охолодження та тумани випаровування. 

Тумани утворюються поблизу атмосферних фронтів і пересуваються 

разом з ними. Тумани перешкоджають нормальній роботі усіх видів 

транспорту. Прогноз туманів має велике значення для безпеки. 

Град – вид атмосферних опадів, що складаються із сферичних частинок 

або шматочків льоду (градин) розміром від 5 до 55 мм, зустрічаються градини 

діаметром 130 мм та масою близько 1 кг. Густина матеріалу градин 0,5–

0,9 г/см
3
. З 1 хв на 1 м

2
 падає 500–1000 градин. Тривалість випадання граду 

звичайно 5–10 хв, дуже рідко – до 1 год. 

Розроблені радіологічні методи визначення наявності та небезпечності 

граду хмар, створені оперативні служби для боротьби з градом. Боротьба із 

градом ґрунтується на принципі введення за допомогою ракет або снарядів у 

хмару реагенту (звичайно йодистого свинцю або йодистого срібла), який 

сприяє заморожуванню переохолоджених крапель. У результаті з’являється 

величезна кількість штучних центрів кристалізації. Тому градини утворюються 

менших розмірів і вони встигають розтанути ще до падіння на Землю. 

Грім – звук в атмосфері, що супроводжує розряд блискавки. Викликається 

коливаннями повітря під впливом миттєвого підвищення тиску на шляху 

блискавки. 

Блискавка – це гігантський електричний іскровий розряд в атмосфері, що 

проявляється звичайно яскравим спалахом світла та супроводжується громом. 

Захист від блискавок – комплекс захисних пристроїв, призначених для 

забезпечення безпеки людей, цілості будівель і споруд, обладнання та 

матеріалів від розрядів блискавки. 

Вибір захисту залежить від призначення будівлі або споруди, 

інтенсивності грозової діяльності у розгляданому регіоні і очікуваної кількості 

уражень об’єкта блискавкою, що припадає на рік. 



Залежно від імовірності викликаної блискавкою пожежі або вибуху, 

виходячи із масштабів можливих руйнувань або збитку, нормами 

встановлені три категорії улаштування захисту від блискавок: 

У будівлях та спорудах, віднесених до І категорії захисту від блискавки, 

довгий час зберігаються і систематично виникають вибухонебезпечні суміші 

газів, пари та пилу, переробляються або зберігаються вибухові речовини. 

Вибухи у таких будівлях, як правило, супроводжуються значними 

руйнуваннями і людськими жертвами. Будівлі та споруди, які відносяться за 

улаштуванням до І категорії, повинні бути захищені від прямих ударів 

блискавки, електростатичної та електромагнітної індукції та виникнення 

високих потенціалів внаслідок контакту з надземними та підземними 

металевими комунікаціями по всій території України. 

У будівлях та спорудах ІІ категорії захисту названі вибухонебезпечні 

суміші можуть виникнути тільки в момент виробничої аварії або несправності 

технологічного обладнання, вибухонебезпечні речовини зберігаються у 

надійній упаковці. Попадання блискавки у такі будівлі, як правило, 

супроводжується значно меншими руйнуваннями та жертвами. Будівлі та 

споруди ІІ категорії захисту повинні бути захищені від прямих ударів 

блискавки, вторинних її дій та від виникнення високих потенціалів в 

комунікаціях тільки у місцевостях із середньою інтенсивністю грозової 

діяльності. 

У будівлях та спорудах ІІІ категорії від прямого удару блискавки може 

виникнути пожежа, механічні руйнування та ураження людей. До цієї категорії 

відносяться виробничі приміщення, димові труби, водонапірні башти тощо 

частину простору прилеглу до блискавковідводу, усередині якого будівля або 

споруда захищена від прямих ударів блискавки із певним ступенем надійності.  

Будівлі та споруди, віднесені за будовою захисту від блискавок до ІІІ 

категорії, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки та виникнення 

високих потенціалів внаслідок контакту з наземними металевими 

комунікаціями у місцевостях із грозовою діяльністю 20 год. на рік та більше. 

Будівлі захищаються від прямих ударів блискавки блискавковідводами. 



Урагани – явище сезонне. Ураган – це циклон, у якого тиск у центрі дуже 

низький, а вітри досягають великої і руйнівної сили. Швидкість вітру може 

досягати 25 км/год. Іноді урагани на суходолі називають бурею, а на морі – 

штормом, тайфуном. 

Урагани являють собою явище морське і найбільші руйнування від них 

бувають поблизу узбережжя. Але вони можуть проникати і далеко на суходіл. 

Урагани можуть супроводжуватися сильними дощами, повенями, у відкритому 

морі утворюють хвилі висотою більше 10 м, штормовими нагонами. 

Особливою силою відрізняються тропічні урагани, радіус вітрів яких може 

перевищувати 300 км. Щорічно на Землі розвивається у середньому 70 

тропічних циклонів. Середня тривалість урагану близько 9 днів, максимальна – 

4 неділі.  

Буря – це дуже сильний вітер, який призводить до великого хвилювання 

на морі і до руйнувань на суходолі. Буря може спостерігатися під час 

проходження циклону, смерчу. 
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