
Урок 10: Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій 

на потенційно-небезпечних об’єктах. 
Мета: забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні 

закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в 

першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя 

і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності 

спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та 

навколишнього середовища. 

Хід уроку: 

Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Механічні небезпеки Під механічними небезпеками розуміють такі 

небажані впливи на людину, походження яких обумовлене силами гравітації 

або кінетичною енергією тіл. 

Механічні небезпеки створюються об’єктами природного та штучного 

походження, що падають, рухаються та обертаються. Наприклад, механічними 

небезпеками природної властивості є обвали та каменепади в горах, снігові 

лавини, селі, град та ін. Носіями механічних небезпек штучного походження є 

машини та механізми, різне обладнання, транспорт, будівлі та споруди та 

багато інших об’єктів, що діють в силу різних обставин на людину своєю 

масою, кінетичною енергією або іншими властивостями. 

Об’єкти, що являють механічну небезпеку, можна поділити за 

наявністю енергії на два класи: енергетичні та потенційні. Енергетичні 

об’єкти діють на людину, тому що мають той чи інший енергетичний 

потенціал. Потенційні механічні небезпеки позбавлені енергії. Травмування у 

цьому випадку може статися за рахунок енергії самої людини. Наприклад, 

колючі, ріжучі предмети (цвяхи, що стирчат, задирки, леза тощо) являють 

собою небезпеку при випадковому контакті людини з ними. 

Механічні небезпеки поширені у всіх видах діяльності людей усіх вікових 

груп: серед дітей, школярів, домогосподарок, людей старшого віку в 

спортивних іграх, побутовій та виробничій діяльності. 

Захист від механічних небезпек здійснюється різними способами, 

характер яких залежить від конкретних умов діяльності. Добре розроблені 

також способи надання до лікарняної допомоги та лікування наслідків 

механічних небезпек. 

Механічні коливання. До механічних коливань відносяться вібрація, 

шум, інфразвук, ультразвук, гіперзвук. 

Загальною властивістю цих фізичних процесів є те, що вони пов’язані з 

перенесенням енергії. За певної величини та частоти ця енергія може справляти 

несприятливу дію на людину: викликати різні захворювання, створювати 

додаткові небезпеки. Тому необхідно вивчити властивості цих небезпечних 

явищ, вміти вимірювати параметри коливань і знати методи захисту від них. 

Іонізуючі випромінювання. Іонізуючим випромінюванням називається 

випромінювання, взаємодія якого з речовиною призводить до утворення у цій 

речовині іонів різного знаку. Іонізуюче випромінювання складається із 

заряджених та незаряджених частинок, до яких відносяться також фотони. 



Енергію частинок іонізуючого випромінювання вимірюють у позасистемних 

одиницях – електрон-вольтах, еВ. 1 еВ = 1,610-19 Дж. 

Розрізняють корпускулярне та фотонне іонізуюче випромінювання. 

Під дією іонізуючого випромінювання на організм людини у тканинах 

можуть відбуватися складні фізичні та біологічні процеси. В результаті іонізації 

живої тканини відбувається розрив молекулярних зв’язків і зміна хімічної 

структури різних сполук, що в свою чергу призводить до загибелі клітин. 

Розрізняють дві форми променевої хвороби – гостру та хронічну.  

Гостра форма виникає в результаті опромінення великими дозами за 

короткий інтервал часу.  

Хронічні ураження  розвиваються в результаті систематичного 

опромінення дозами, що перевищують гранично допустимі (ГДД).  

Розрізняють природні і створені людиною джерела випромінювання. 

Основну частину випромінювання населення Землі отримує від природних 

джерел. Природні джерела космічного та земного походження створюють 

природний радіаційний фон (ПРФ). 

Питання радіаційної безпеки регламентуються законом «Про радіаційну 

безпеку населення», нормами радіаційної безпеки (НРБ-99/2009) та іншими 

правилами та постановами. 

Захист часом полягає в тому, щоб обмежити час t перебування в умовах 

опромінення та не допустити перевищення допустимої дози. 

Захист відстанню ґрунтується на наступних фізичних засадах. Випромі-

нювання точкового або локалізованого джерела поширюється у всі сторони 

рівномірно, тобто є ізотропним. Звідси випливає, що інтенсивність 

випромінювання зменшується із збільшенням відстані R до джерела за законом 

обернених квадратів. 

Принцип екранування або поглинання ґрунтується на використанні 

процесів взаємодії фотонів із речовиною. 

Вибухи і пожежі. Під вибухом розуміють процес вивільнення великої 

кількості енергії в обмеженому об’ємі за короткий інтервалом часу. В 

результаті вибуху речовина перетворюється в дуже нагрітий газ із дуже 

високим тиском. Утворений газ із великою силою діє на навколишнє 

середовище, викликаючи його рух. Породжений хвилею тиск називається 

вибуховою хвилею. В міру віддалення від місця вибуху механічна дія вибухової 

хвилі слабшає. 

Типовими прикладами вибухів є вибухи хімічних вибухових речовин. 

Залежно від місця виникнення розрізняють пожежі: на транспортних 

засобах, степові та польові, підземні у шахтах та рудниках, торф’яні та лісові, а 

також у будівлях і спорудах (зовнішні та закриті). 

Простір, охоплений пожежею, умовно ділять на 3 зони: 

✓ зона активного горіння (вогнище), 

✓ теплова дія, 

✓ задимлення. 

 

Soldatenko.olga@ukr.net  

 

mailto:Soldatenko.olga@ukr.net

