
Лекція 11 

Надзвичайні ситуації природнього, техногенного, воєнного і соціально – 

політичного характеру. 

• Поміркуйте й скажіть, у яких умовах перебувають люди, які пережили чи переживають 

військові дії (обстріли,руйнування.мінування місцевості). Як їм можна допомогти? 

Що таке війна і навіщо вона? 

 Війна завжди була для людей одним із найбільших лих на протязі всієї історії. Вона знищувала 

значні людські і матеріальні ресурси, приводила за собою інші лиха, гальмувала розвиток 

людства. З кожним роком сила зброї ставала все сильнішою і сильнішою, а наслідки її 

використання все жахливішими. Зараз, на рубежі тисячоліть, людство має ядерну зброю, яка 

може знищити все живе на планеті. Військові дії в сучасній війні будуть вестися з високою 

активністю і граничної напруженістю. Вони викличуть великі втрати у військах і серед 

населення, руйнування потенційно небезпечних об'єктів, енергетичних центрів, гідротехнічних 

споруд,  великих зон руйнувань, пожеж і затоплень. Основною формою протидії у війні є 

збройна боротьба - організоване застосування збройних сил і засобів ураження для досягнення 

певних політичних і військових цілей, сукупність військових дій різного масштабу. 

Звісно першим і самим небезпечним джерелом небезпечних ситуацій воєнного характеру є 

зброя. На даний час ми можемо виділити такі види зброї: 

зброя масового ураження, яка в свою чергу буває наступних видів. 

Ядерна зброя - зброя масового ураження (ЗМУ) вибухового дії, засноване на використанні 
внутрішньоядерної енергії, що виділяється при ланцюгових реакціях поділу важких ядер деяких 
ізотопів урану і плутонію або при термоядерних реакціях синтезу легких ядер ізотопів водню 
(дейтерію і тритію) в більш важкі, наприклад ядра гелію. Воно включає різні ядерні боєприпаси 
(бойові частини ракет і авіаційні бомби, артилерійські снаряди і міни), а також засоби доставки їх до 
цілі і управління. Диверсантами можуть застосовуватися переносні ядерні заряди (фугаси). 

Хімічна зброя - це різновид ЗМУ, вражальна дія якого заснована на токсичних властивостях 
бойових ,хімічно небезпечних речовин, токсинів, фітотоксіканти. Головними компонентами хімічної 
зброї є бойові хімічно небезпечні речовини (БХОВ), засоби їх застосування: бойові частини ракет, 
авіаційні бомби, вилівнис авіаційні прилади та інші хімічні боєприпаси і пристрої. 

Біологічна ( бактеріологічнеа) зброя - ЗМУ, вражаючі дії якої засновані на використанні 
хвороботворних властивостей мікроорганізмів, здатних викликати різні масові захворювання людей, 
тварин і рослин. Біологічні засоби - живі організми, здатні розмножуватися в організмі уражених 
ними об'єктів. Засобами доставки біологічної зброї до мети можуть бути ракети, авіація, які 
розпилюють прилади, а також портативні прилади для диверсійного застосування. 

Звичайна зброя, яка застосовується при локальних і широкомасштабних бойових діях. 

 

 

 Розрізняють багато видів звичайної зброї, але вся вона застосовується для знищення людей та 

матеріальних об'єктів. Наприклад, при застосуванні системи залпового вогню на площі близько 

13 га будуть знищені всі споруди і майже 82% живої сили ворога. 



 

 
Засоби радіоелектронної боротьби, які не ведуть до знищення споруд, але надзвичайно шкідливі для людини. 

В сучасних умовах при виникненні широкомасштабної війни не викликає сумнівів використання зброї 

масового ураження і перш за все ядерної зброї. 

Ядерна зброя має декілька факторів ураження: 

 світлове випромінювання 

 проникаюча радіація 

 ударна хвиля, 

 радіоактивне забруднення 

 електромагнітний імпульс. 

      

Кожен з них становить велику небезпеку для життя і здоров'я людини. Світлове випромінення приводить до 

сліпоти, загорання одежі і предметів навколишньої обстановки, тепловий доповнює цей ефект. Ударна хвиля 

руйнує будівлі і споруди, а наступне радіоактивне ураження робить перебування на зараженій території 

небезпечним для здоров'я та життя. Ядерний удар характеризується великим радіусом дії (120 км для бомби 

середньої потужності), великими втратами серед людей (90% в радіусі 100 км) і ще більшою кількістю 

опромінених. 

Після нього територія непридатна для проживання, а виникаючі пожежі розносять за вітром радіоактивні 

елементи. Звісно, при ураженні проводяться евакуаційні заходи. Проводяться роботи по розбору завалів і 

Крім звичайної зброї існує і звичайна зброя масового ураження.до якої відносять: 

. 
Касетні боєприпаси являють собою ракети, бомби або снаряди, споряджені бойовими елементами  
(субснарядамі) різного призначення. Для поразки об'єктивним 
тов (цілей) на великій площі субснаряди з ракети (снаряда) викидаються вибивним зарядом. 
Дія боєприпасів об'ємного вибуху засновано на одночасному підриві в декількох місцях  
розпорошених  
в повітрі у вигляді аерозольного хмари рідких або пароподібні вибухових речовин. В результаті вибуху  
утворюється потужна ударна хвиля, різко зростає температура повітря, створюється збіднена киснем,  
отруєна продуктами згоряння велика область атмосфери. Їх нищівну силу в кілька разів перевищує дію 
 боєприпасів зі звичайним вибуховою речовиною і порівняно з наслідками застосування ядерних  
боєприпасів сверхмалой потужності. Засобами їх доставки до цілі можуть бути авіація, ракети. 
Запальні боєприпаси призначаються для ураження людей, техніки і об'єктів. Це різні речовини і суміші, 
 які здатні займатися і стійко горіти з виділенням великої кількості теплової енергії. Вони створюються  
на основі нафтопродуктів (напалм), металізованих сумішей (пирогели), сплавів металів (терміт, електрон                ) і білого фосфору. Горять як в присутності 
кисню (напалм, білий фосфор), так і без доступу кисню (терміт, термітні склади). 
 Запальні засоби застосовуються для спорядження авіаційних бомб і баків різних типів. Первинні  
вражаючі фактори застосування запалювальних боєприпасів (теплова енергія, дим, токсичні продукти  
горіння) діють від декількох секунд до декількох хвилин - під час застосування запалювальних засобів. 
 Вторинні фактори як наслідок виникають пожеж проявляються від декількох хвилин до доби і більше.  
Вражаюча дія запалювальних засобів на людей проявляється у вигляді опіків шкіри, ураження слизової 
 оболонки верхніх дихальних шляхів з подальшим набряком і задухою, теплового удару, отруєння  
токсичними продуктами горіння (оксиду вуглецю, пари бензолу, диму і т.п.), утруднення дихання 
 з- за часткового вигоряння кисню в повітрі (особливо в закритих спорудах, підвалах та інших укриттях),  
механічного впливу на людину вогневих штормів і вихорів при пожежах, сильного  
морально-психологічного впливу, що знижує здатність людей до активного опору 



локалізації та тушіння ядерних пожеж. Район ураження локалізується і очеплюється для запобігання 

розповсюдження радіоактивного забруднення. 

Також можливе широке використання хімічної зброї, в основному газів і отруйних речовин для зараження 

водних ресурсів. Хімічні бойові речовини уражають слизові оболонки людей, очі та відкриті ділянки шкіри і 

маючи в основному нервово-паралітичну дію приводять до їх смерті. При невиконанні заходів індивідуального 

захисту можливий великий процент втрат людей. Також слід зауважити, що строк дії цих речовин досить 

довгий і вони уражають тварин та рослини. 

Так при застосуванні бойового газу SD-12 залишається тільки випалена земля і пусті споруди. Окремо стоять 

отруйні речовини, якими забруднюють джерела води, як важливі стратегічні об'єкти. При такому диверсійному 

акті великі міста можуть залишитися без достатньої кількості водних ресурсів. 

Потрібно швидко ліквідувати загрозу для життя людей, локалізувати і очистити зони забруднення води, не 

допустити розповсюдження отруєння на великій території. 

Особливу увагу слід приділяти техногенним катастрофам які можуть виникнути від руйнування у ході 

бойових дій екологічно небезпечних об'єктів. Наприклад: бойові дії йдуть поблизу міста. Для послаблення 

обороноздатності міста противних знищує ГЕС. Наслідки катастрофічні - затоплені багато районів, перервані 

комунікації, знищені або в непрацездатному стані багато підприємств, відсутня електрична енергія і звісно, 

значні людські жертви. Іншим прикладом може стати знищення під час бомбардування великого хімічного 

підприємства з виробництва небезпечних для людей хімічних речовин (тієї ж хімічної зброї). 

Можна тільки уявити до яких жертв це приведе. Ще більш не передбачуваними будуть наслідки удару по АЕС. 

Треба взяти до уваги, що противник завжди намагатиметься знищити або захопити важливі стратегічні об'єкти, 

як то електростанції, великі промислові підприємства і т. п. Варто сказати, що першочерговим завданням для 

військ є недопущення цього, але війна є війна. і тому необхідно мінімізувати наслідки будь-яких таких 

ситуацій. 

Домашнє завдання 

1. Які види зброї масового ураження  можуть бути використані під час військових дій? 

2. Які види звичайної зброї масового ураження ви можете згадати? 

3. 3.Назвіть вражальні  чинники ядерної зброї? 

4. Що ми довідалися про хімічну зброю? 

5.Поясніть.що ви знаєте про біологічні засоби ураження і пов’яжіть їх з кориневірусом? 


