
Тема уроку 5, 6 Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія 

аварій на потенційно-небезпечних об’єктах 

Мета: засвоїти знання щодо видіів техногенних небезпек. 

Техногенна небезпека - стан, внутрішньо притаманний технічній системі, 

промислового або транспортному об'єкту, що реалізовується у вигляді 

вражаючих впливів джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і 

навколишнє середовище при його виникненні, або у вигляді прямого або 

непрямого збитку для людини і навколишнього середовища в процесі 

нормальної експлуатації цих об'єктів. 

У зв’язку з технізацією людського суспільства техногенні небезпеки за 

своєю чисельністю і масштабами заподіяної шкоди виходять на перше місце 

серед інших. 

За характером техногенні небезпеки поділяються на: 

 Механічні небезпеки створюють об’єкти, які падають, рухаються, 

обертаються. До механічних небезпек пасивного характеру відносять 

колючі та ріжучі предмети, слизькі та нерівні поверхні, відкриті люки 

підземних колекторів. 

 Хімічні небезпеки. До них відносяться хімічні речовини і елементи, які 

використовуються в промисловості, сільському господарстві, побуті та 

можуть бути шкідливими для здоров’я людей. До цієї категорії відносяться 

забруднення атмосфери, водойм і ґрунтів небезпечними хімічними 

речовинами. Ступінь ураження залежить від фізико-хімічних, токсичних 

властивостей хімічних речовин, тривалості та шляхів їх впливу на організм 

людини. Майже 40 небезпечних хімічних речовин, які найбільш поширені 

в промисловості та сільському господарстві об’єднали під загальною 

назвою —сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). До них відносять: хлор 

(Cl); аміак (NH3); фосген (COCl2); оксид вуглецю (CO); сірчистий 

ангідрид (SO2) та ін. 

 Енергетичні небезпеки. До енергетичних небезпек належать різного роду 

випромінювання (електромагнітні, іонізуючі, теплові світлові тощо), а 

також шуми, вібрації, вибухи, пожежі. Іонізуючі випромінювання — це 

випромінювання, які при взаємодії з речовинами викликають іонізацію 

атомів і молекул (іонізуюча дія). Ці випромінювання характеризуються 

також проникаючою дією — здатністю проникати на певну глибину в різні 

речовини. Людина не відчуває їхньої дії органами чуттів. До них 

відносять: радіоактивне випромінювання (РАВ), яке виникає під час 

ядерних перетворень, що відбуваються у радіоактивних речовинах (ядерні 

реакції, розпад), при яких випромінюється потік елементарних часток (α, β, 

нейтрони, протони та ін.), а також γ кванти електромагнітної енергії. Для 

них характерні іонізуюча та проникаюча дія.. 

Джерелами техногенних небезпек є відповідні об'єкти, що породжують як 

наведені в цьому абзаці небезпеки, так і багато інших, які, можливо, інколи не 

зовсім правильно було б називати техногенними, але до них ми відносимо всі 

небезпеки, пов'язані з впливом на людину об'єктів матеріально-культурного 

середовища. 



Базова класифікація надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

будується за типами та видами надзвичайних подій, ініціюючих НС:  

 пожежі, вибухи, загрози вибухів;  

 транспортні аварії (катастрофи);  

 аварії з викидом (загрозою викиду) хімічно - небезпечних речовин;  

 аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин;  

 аварії з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин;  

 раптове обвалення будівель, споруд;  

 аварії на електроенергетичних системах;  

 аварії в комунальних системах життєзабезпечення;  

 аварії на очисних спорудах. 

Аварія - це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на 

об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить 

до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення 

виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. • Згідно з розмірами та 

заподіяною шкодою розрізняють легкі, середні, важкі та особливо важкі аварії. 

Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань та супроводжуються, 

великими жертвами. 

Особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф. • Катастрофа - це 

великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, 

тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. 

Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти і їх розвиток ставить під 

загрозу існування усієї біосфери. 

 

Д/з: Проаналізувати причини виникнення аварій на 

підприємствах України за останні 5 років (min 5 прикладів) 
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