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Урок 5: Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, 

тварин, рослин, об’єкти економіки 
Мета: Засвоїти знання щодо видів та дій при виникненні природніх загроз. 

Хід роботи 

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. 
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