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Гр. 32 «Захист України» 

Урок 66 «Характеристика зон стихійного лиха». 

Мета уроку:  

здобуття знань про небезпечні метеорологічні явища природного походження; 

 

напрацювання алгоритму дій при стихійних лихах. 

 

Хід уроку: 

З групи метеорологічних явищ природного походження вкрай 

небезпечними стихійними лихами є бурі й урагани. Вони є одними з 

найпотужніших сил стихії і за своїм руйнівним впливом часто порівнюються із 

землетрусом.  

Основною причиною їх виникнення є циклонічна діяльність атмосфери. 

Циклони Атлантичного океану зазвичай називають ураганами, а тропічні 

циклони західної частини Тихого океану — тайфунами.  

Факторами небезпеки в разі різних атмосферних вихорів є насамперед 

сильні вітри та інтенсивні опади. Руйнівна здатність вітру залежить від 

швидкості і позначена у 12-бальною шкалою Бофорта, запропонованою в 1806 

р.  

Буря (шторм) — дуже потужний, зі швидкістю понад 20 м/с постійний 

вітер, що викликає великі руйнації на суші та хвилювання на морі (шторми). 

Для бур характерна менша, порівняно з ураганами, швидкість вітру.  

Тривалість їхньої дії складає від кількох годин до доби. Залежно від пори 

року і залучення до повітря різноманітного складу часток, розрізняють курні, 

безкурні, сніжні та шквальні бурі. Шквальні бурі характеризуються 

раптовістю й нерідко великою руйнівною силою, іноді супроводжуються 

сильними опадами.  

Руйнівний вплив шквалів визначається швидкістю вітру, а також грозами 

і зливовими повенями. Шквали можуть виникати в будь-яких місцях України, 

але найчастіше шквали бувають у степовій, лісостеповій зоні та на Поліссі. Це 

різке короткочасне (хвилини і десятки хвилин) посилення вітру, іноді до 30–40 

м/с зі зміною його напрямку, найчастіше це явище спостерігається під час 

грози.  

Штормовий (шквальний) вітер на території України спостерігається дуже 

часто, а його швидкість буває здебільшого від 20 до 29 м/с, а іноді й більше 30 

м/с. У гірських масивах, західних і північно-західних областях України 



швидкість вітру інколи сягає 40 м/с. Ураган (фр. Ouragan) — це атмосферний 

вихор великої руйнівної сили. Найважливішими характеристиками урагану є 

швидкість вітру, шлях його руху, розміри та будова ураганів, середня 

тривалість дії урагану.  

Багаторічні спостереження показують, що швидкість вітру під час 

ураганів перевищує 29 м/с (12 балів за шкалою Бофорта) і сягає, здебільшого, 

30–50 м/с.  

Основними руйнівними чинниками цих небезпечних атмосферних явищ 

є: висока швидкість вітру; швидкісний напір та сила повітряного потоку, що 

обумовлює динамічний удар і має метальну дію; тривалість. 221 Для зручності 

контролю за напрямком ураганів та з метою зменшення помилок під час 

передачі інформації синоптики називають їх короткими жіночими і 

чоловічими іменами, що легко запам’ятовуються, або використовують 

чотирицифрову нумерацію.  

В Україні урагани виникають будь-якої пори року, але переважна 

більшість їх проходить у липні – вересні. Терміни їх виникнення мають певну 

циклічність, що сприяє більш точному прогнозуванню. На більшій частині 

території України вітри зі швидкістю більше 25 м/с бувають майже щорічно. 

Найчастіше — у Карпатах, горах Криму та на Донбасі. Ураганні та штормові 

вітри взимку часто призводять до виникнення снігової бурі, яка має значно 

менші руйнівні наслідки.  

Урагани супроводжуються такими явищами, як зливи, снігопади, град, 

блискавки (електричні розряди). Вони ламають і виривають з коренями дерева, 

зривають дахи і руйнують будинки, лінії електропередач і зв’язку, виводять з 

ладу різноманітну техніку.  

Ураган викликає значні руйнування, завдає великого збитку народному 

господарству, призводить до травм, а іноді і людських жертв. Люди можуть 

потрапляти під уламки зруйнованих будинків і споруд, а предмети, що летять з 

великою швидкістю, можуть завдати людям важких травм.  

Сучасні методи прогнозування погоди дають можливість за кілька годин, 

а то і за добу, попередити населення про можливий ураган. Найбільш 

надійним захистом населення від ураганів є використання захисних споруд 

(метро, підвалів будинків, підземних переходів тощо).  

Дії населення під час виникнення урагану.  

Після отриманням сигналу про загрозу урагану або бурі населення 

приступає до робіт щодо підвищення міцності та надійності будинків, споруд 

та інших місць розташування людей, займається пожежною профілактикою і 

створює необхідні для забезпечення життєдіяльності запаси. З підвітряного 



боку будинків щільно зачиняють вікна, двері, люки горищ і вентиляційні 

отвори. Скло вікон заклеюють, вікна і вітрини захищають віконницями або 

щитами. З метою збалансування внутрішнього та зовнішнього тиску двері та 

вікна будинків з підвітряного боку відчиняють. Підготуйтесь до вимкнення 

електромережі, перекрийте газові крани, погасіть вогонь у грубках, камінах. З 

моменту отримання інформації про безпосереднє наближення урагану або 

сильної бурі жителі населених пунктів повинні зайняти раніше підготовлені 

місця в будинках або сховищах.  

• Перебуваючи в будинку, необхідно зачинити кватирки і відійти від 

вікон, зайнявши відносно безпечне місце (ніші, дверні прорізи, вбудовані 

шафи). Покладіть на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми. 

Відсуньте ліжко від вікна.  

• Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем. Вийдіть і швидко сховайтесь у 

міцній будівлі або лягайте на дно будь-якого заглиблення (придорожньої 

канави, видолинка, ями, яру) і щільно притисніться до землі.  

• Під час вимушеного перебування під відкритим небом необхідно 

триматися на безпечній віддалі від будинків. Такі дії значно зменшують 

кількість ушкоджень.  

• Необхідно остерігатися пошкоджених та повалених дерев, 

розгойдування рекламних щитів, вивісок, транспарантів.  

• Не перебувати на підвищеннях, мостах, поблизу трубопроводів, ліній 

електропередач, об’єктів з отруйними і легкозаймистими речовинами.  

Повені — тимчасове затоплення значної частини суші водою в результаті 

розливу річок та великої кількості опадів, танення снігу, заторів льоду в період 

весняного паводка, вітрового нагону води в річки з моря. Крім того, причиною 

повені можуть бути завали на річках у результаті землетрусу, гірські зсуви і 

руйнування дамб, гребель гідровузлів, виникнення цунамі або гравітаційних 

хвиль від підводних ядерних вибухів.  

Повені характеризуються швидким підйомом рівня води і затопленням 

значних територій, де велика кількість населення залишається без притулку, 

питної води та продуктів харчування; люди зазнають впливу холодної води, 

вітру та інших метеорологічних чинників. Спеціалісти вважають, що людям 

загрожує небезпека, коли шар води сягає одного метра, а швидкість потоку 

перевищує один метр на секунду. Підйом води на 3 м призводить до 

руйнування будівель та споруд. В Україні повені є найпоширенішим 

стихійним лихом.  

Паводки і повені на гірських річках бувають, зазвичай, у період літніх 

дощів, на рівнинних — найчастіше є наслідком весняного танення снігу. 



Найвірогідніші зони можливих повеней на території України: у північному 

регіоні — басейни річок Прип’ять, Десна та їхні притоки; у західному регіоні 

— басейни верхнього Дністра, Тиси, Прута, Західного Бугу та їхні притоки; у 

східному регіоні — басейни Сіверського Дінця з притоками, Псла, Ворскли, 

Сули та інших приток Дніпра; у південному і південно-західному регіонах — 

басейни приток нижнього Дунаю, річки Південний Буг та її приток.  

Під час повені виділяють чотири зони затоплення: перша зона — 

катастрофічного затоплення; друга зона — зона швидкої течії; третя зона — 

зона середньої течії; четверта зона — зона слабкої течії (розливу).  

Повені на річках за висотою підйому води, площею затоплення та 

величиною завданої шкоди поділяють на 4 категорії: низькі (малі), високі 

(середні), значні (великі) та  катастрофічні. Катастрофічні повені зі значними 

матеріальними збитками, а також людськими жертвами в останні роки 

відбуваються в Закарпатті, їх причиною є не тільки природні фактори, але й 

непродумана діяльність людей, насамперед — вирубка лісів.  

Тривалість повеней (затоплень) може сягати 7–20 діб і більше. При цьому 

можливе затоплення не тільки 10–70 % сільськогосподарських угідь, але й 

великої кількості техногенно небезпечних об’єктів. Повені супроводжувались 

селями та зсувами, руйнуванням житлових будинків, захисних дамб, мостів, 

доріг та людськими жертвами.  

На ріках України створено каскад гідровузлів (майже 2000 гребель), за 

руйнації яких можуть виникнути аварії на гідротехнічних спорудах 

(гідродинамічні аварії) з подальшими катастрофічними затопленнями. Для них 

характерні: значна швидкість поширення (до 25 км/год), висота (до 20 м) та 

ударна сила (до 10 тонн на см2 ) хвилі прориву, а також значна швидкість 

затоплення всієї території.  

У зоні опиняться сотні населених пунктів, у яких будуть зруйновані 

(розмиті) системи водопостачання, каналізації, зливних комунікацій, банно-

пральних стічних вод, місця збору сміття і нечистот та інших відходів. Усі ці 

нечистоти, сміття і відходи будуть забруднювати зони затоплення і 

поширюватись течією. У цих зонах зростає небезпека виникнення і поширення 

інфекційних захворювань.  

Цьому ж буде сприяти скупчення населення на обмеженій території за 

умов значного погіршення матеріально-побутових умов життя. Для 

попередження аварій на гідротехнічних спорудах підвищують стійкість 

наявних дамб, насипів, а також проводять заходи, які унеможливлюють 

виникнення вибухів (удосконалення технологічного процесу, запобігання 

тероризму, захист від високоточної та інших видів зброї).  



Величина матеріальних втрат і ураження людей буде змінюватися 

залежно від щільності населення в зоні затоплювання, своєчасності 

оповіщення, відстані населеного пункту від місця початку повені та від 

розташування медичних установ, висоти хвилі, що затоплює, і часу її 

проходження, температури води і навколишнього середовища, періоду доби та 

багатьох інших особливостей. Захист людей в умовах повені передбачає 

оповіщення, евакуацію людей та інші дії відповідно до планів боротьби з 

повенями та захистом населення.  

З метою попередження повеней створюють водосховища для 

регулювання річкового стоку, будують спеціальні захисні споруди (дамби). 

Так, на річці Дніпро створена мережа водосховищ, яка дає змогу планомірно 

регулювати річковий стік та значно зменшувати масштаби повеней.  

Особиста безпека. Почувши попередження про загрозу повені, вимкніть 

газ, електроенергію і негайно виходьте у безпечне місце — на підвищення. 

Якщо повінь розливається повільно і ви маєте час, уживайте заходів щодо 

рятування майна та матеріальних цінностей: перенесіть їх у безпечне місце, а 

самі займіть верхні поверхи (горище), дахи будівель. Зробіть запас продуктів 

харчування та питної води. Використовуйте наявні плавальні засоби або 

зробіть їх із колод, дощок, автомобільних камер та інших предметів. 

Опинившись у воді, скиньте із себе важкий одяг (шерстяний одяг здатний 

зберігати тепло у воді, тому в холодній воді його знімати не рекомендується) 

та взуття, скористайтеся плаваючими поблизу або піднятими над водою 

предметами та чекайте допомоги.  

Важливими умовами ефективного проведення рятувальних робіт під час 

повені є прогнозування можливого часу виникнення і масштабів повеней, 

своєчасність оповіщення населення і його евакуації, організація пошуку людей 

на затопленій території, чіткість проведення аварійно-рятувальних робіт, 

кількість рятувальних загонів, їх забезпеченість спеціальними засобами та 

технікою і підготовленість особового складу цих формувань, своєчасність і 

якість надання медичної допомоги потерпілим, організація чіткої взаємодії 

між органами охорони здоров’я, рятувальними та іншими формуваннями, що 

беруть участь у ліквідації наслідків повені та наданні домедичної допомоги 

постраждалим.  

У проведенні заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків повеней, 

беруть участь формування різноманітних служб, які призначені для 

проведення аварійно-рятувальних робіт, проведення евакуації та надання 

медичної допомоги. Надання допомоги розрізненим групам населення відразу 

на великій території обумовлює роботу зазначених бригад невеликими силами 

на значній ділянці, іноді на значній відстані однієї бригади від іншої з 

використанням плавзасобів (катерів, моторних човнів).  



Контрольні запитання: 

1. Опишіть зони таких стихійних лих: бурі, шквалу, шторму, урагану.  

2. Як діяти після отримання сигналу про загрозу урагану або бурі та появі 

ознак цього стихійного лиха?  

3. Охарактеризуйте повені, які трапляються на території України. 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 32 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти/А.А. Гудима, К.О.Пашко, 

І.М.Герасимов, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2019.  

Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber 

+380934687823 або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів 

прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем та номером групи. 
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