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Тема уроку 3, 4: Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки 
Мета: Засвоїти знання щодо класифікації та дій при виникненні природніх 

загроз. 

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. 

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. 
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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 °С. При температурі нижче – 20 °С 

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. 

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. 

 

 

Soldatenko.olga@ukr.net  

mailto:Soldatenko.olga@ukr.net

