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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 081 Право
(право).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи захисту
особистості, суспільства, держави, людства в умовах повсякденного життя, у
надзвичайних ситуаціях та на виробництві.
Міждисциплінарні зв’язки:
«Безпека життєдіяльності» пов’язана з такими дисциплінами, як
«Юридична психологія», «Соціологія», «Цивільне право», «Кримінальне
право» та ін. В освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра з права
«Безпека життєдіяльності» передує викладанню «Основ охорони праці».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Сутність, основні поняття та категорії безпеки життєдіяльності.
2. Людина як елемент системи «Людина-життєве середовище».
3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин,
об’єкти економіки.
4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
6. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх наслідків.
7. Організаційно-правовий механізм запобігання надзвичайним ситуаціям та
усунення їх наслідків.
8. Надання першої долікарської допомоги потерпілим в життєвих та
надзвичайних ситуаціях.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
є формування базових знань про загальні закономірності виникнення і розвитку
небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і
здоров'я людини та формування необхідних у майбутній практичній діяльності
спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та
навколишнього середовища, формування відповідальності за особисту і
колективну безпеку.
1.2.Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
«Безпека
життєдіяльності» є  навчити студентів :
 ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати
просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву;
 визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються
джерелами цих небезпек;

 прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих
факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи
«людина – життєве середовище»;
 використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та
навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення,
захист у надзвичайних ситуаціях тощо;
 розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних,
шкідливих та вражаючих факторів;
 запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення
приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;
 використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні,
соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медикопрофілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення
здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому
середовищі;
 планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та
діяльності у системі «людина - життєве середовище;
 ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим
урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя,
здоров’я та працездатності у сфері професійної діяльності.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
- основні категорії (безпека, небезпека, безпека життєдіяльності, надзвичайна
ситуація, ризик, аварійна ситуація, аварія, джерело небезпеки, навколишнє
середовище, небезпечний фактор, вражаючий фактор, шкідливий фактор,
концепція допустимого ризику, середовище діяльності, діяльність, життя
людини, аналізатори БЖД, психіка людини, середовище життєдіяльності, рівні
надзвичайних ситуацій, характеристика природних, техногенних, соціальних і
воєнних НС, аварія, катастрофа, епідемія, епізоотія, епіфітотія, вакцинація,
дезактивація, дегазація, дератизація, дезінфекція, тероризм, цивільний захист,
евакуація, цивільний захист).
- основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;
- небезпечні та шкідливі фактори навколишнього середовища і наслідки їх
негативного впливу;
- вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;
- класифікацію шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають
на здоров'я людини, та методи їх виявлення;
- способи захисту людини від вражаючих факторів аварій, катастроф,
стихійного лиха;
- основні принципи колективної безпеки;
- основи організації і проведення рятувальних і інших невідкладних робіт;

- основні напрямки і способи по удосконалюванню ступеня безпеки в
життєвих та надзвичайних ситуаціях;
- основні законодавчі акти, накази, правила і рекомендації в сфері безпеки
життєдіяльності;
- загальні вимоги з пожежної безпеки.
вміти:
аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації, ідентифікувати небезпеки;
оцінювати кількісні, часові та просторові характеристики небезпеки;
оцінювати середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки
колективу;
оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати
шляхи усунення їх дії на людину;
самостійно приймати рішення про термінові заходи у разі виникнення
екстремальних ситуацій;
забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;
розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження
здоров'я людини та її гармонійний розвиток;
визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у
забезпеченні особистої безпеки;
надати першу долікарську допомогу в екстремальних ситуаціях собі та
іншим потерпілим;
визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної
відповідальності;
- забезпечувати застосування і правильну експлуатацію індивідуальних і
колективних засобів захисту;
- організовувати порятунок людей і ліквідацію наслідків аварій, катастроф і
інших надзвичайних ситуацій.
-

1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити
ECTS.

1.5 Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та
практичні проблеми у галузі професійної правничої
Інтегральна
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
компетентність застосування правових доктрин та принципів і правових
інститутів і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Загальні
ЗК 9 Здатність працювати в команді.
компетентності ЗК 11 Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як
(ЗК)
члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК 14 Цінування та повага різноманітності і
мультикультурності.
ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої
Спеціальні
соціальної цінності, розуміння її правової
(фахові,
природи.
предметні)
компетентності СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми,
формувати та обґрунтовувати правові позиції.
(СК)

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА №1. «Сутність, основні поняття та категорії безпеки
життєдіяльності»
Визначення, предмет і завдання безпеки життєдіяльності. Становлення
безпеки життєдіяльності як науки, її структура. Міждисциплінарний характер
безпеки життєдіяльності, її зв’язок з іншими науками.
Поняття безпеки. Безпека людини, суспільства, національна безпека.
Потреби людини у безпеці. Основні поняття та визначення безпеки
життєдіяльності. Життєдіяльність – як процес існування та самореалізації
індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей.
Небезпека. Джерела небезпек та їх класифікація: природні, техногенні,
соціальні, воєнні (за кодексом цивільного захисту)
Визначення поняття «надзвичайна ситуація» (НС). Класифікація НС за
причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або
очікуваних збитків. Рівні НС.
Небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори. Класифікація небезпечних та
шкідливих факторів: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.
Ідентифікація джерел небезпеки і породжених ними факторів.
Ризик, як фактор потенційної небезпеки. Індивідуальний і соціальний
ризик. Концепція допустимого ризику. Управління ризиком.
ТЕМА № 2. «Людина як елемент системи «Людина-життєве
середовище».
Середовище життєдіяльності людини: природне, виробниче, побутове,
соціально-політичне. Фізіологічні особливості організму людини. Будова і
властивості аналізаторів. Характеристика основних аналізаторів безпеки
життєдіяльності. Загальні уявлення про обмін речовин та енергію
Психологічні особливості людини. Значення нервової системи в
життєдіяльності людини, як природної системи захисту її від небезпек.
Характеристика психологічних властивостей людини. Біоритми людини і їх
роль в забезпеченні життєдіяльності людини. Працездатність та її динаміка в
часі. Втома та перевтома. Стрес, залежність між рівнем стресу та
результативністю трудової діяльності. Основні положення ергономіки.
Психофізіологічний стан людини та вплив на нього наркотичних,
лікарських та інших речовин.
Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її
психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про
психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за реакцією
людей на небезпеку.
Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.
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Сутність мотивів вигоди та безпеки. Мотивація безпеки праці.
Сутність мотивів вигоди та безпеки. Основні заходи щодо створення
психологічного настрою працівника на безпеку праці.
ТЕМА № 3. «Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на
людей, тварин, рослин, об’єкти економіки».
Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус,
осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту.
Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на
людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище.
Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів
економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних
явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу,
снігопаду, граду, ожеледі.
Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення
повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з
підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони.
Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.
Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна
пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та
наслідки.
Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика
небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії,
бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика
особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні
захворювання тварин і рослин.

ТЕМА № 4. «Техногенні небезпеки та їхні наслідки»
Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом
впливу.
Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в
залежності від їхнього масштабу.
Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.
Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення
гідродинамічних небезпек (аварій).
Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення
пожежної безпеки підприємств, установ, організацій. Відповідальність за
порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.
Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних
аварій за характером дії і масштабами. Механізм дії іонізуючих випромінювань
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на
тканини
організму.
Ознаки радіаційного ураження. Гостре та
хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Чорнобильська
катастрофа: події, факти, цифри. Режими захисту населення. Захист приміщень
від проникнення радіоактивних речовин.
Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності,
здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів
небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості
забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з
викидом
небезпечних
хімічних
речовин.
Класифікація
суб’єктів
господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною
небезпекою. Організація дозиметричного й хімічного контролю.
ТЕМА №5. «Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики»
Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна
криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та
відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища,
паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна,
ліквідація
небезпечних
хвороб.
Соціально-політичні
конфлікти
з
використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.
Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори;
збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення;
встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі
(організації, підприємстві), технологічний тероризм.
Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та
безпеку суспільства.
Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція
і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Шкідливі звички,
соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання
злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину.
Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори,
що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на
небезпеку.
Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.
Стресові стани у людей, що знаходяться в районі НС.
ТЕМА №6. «Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення
їх наслідків».
Основні принципи захисту населення в НС природного та техногенного
характеру. Способи захисту населення в НС. Оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій.
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Колективні та індивідуальні засоби захисту. Евакуаційні заходи.
Порядок проведення евакуаційних заходів.
Колективні засоби захисту населення: сховища, протирадіаційні укриття
(ПРУ) та найпростіші засоби. Вимоги до засобів захисту. Обладнання сховищ
та системи забезпечення їх функціонування.
Призначення та класифікація засобів індивідуального захисту населення (ЗІЗ)
в НС. Засоби захисту органів дихання та їх класифікація. Засоби захисту шкіри
та їх класифікація. Призначення, класифікація медичних засобів захисту
населення.
Прийоми та способи проведення рятувальних і інших невідкладних робіт
(РіІНР). Спеціальна обробка людей, територій, техніки: дезактивація, дегазація,
дезінфекція.
ТЕМА №7. «Організаційно-правовий механізм запобігання надзвичайним
ситуаціям та усунення їх наслідків»
Засади БЖД в Конституції України. Законодавчі і нормативні акти з
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Механізми регулювання
безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС. Регламентація режимів
запобігання і ліквідації НС.
Єдина державна система цивільного захисту(ЄДС ЦЗ). Структурнофункціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в
Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Органи
управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному
рівні.
Органи цивільного захисту ОГ. Алгоритм дій органів місцевої виконавчої
влади, місцевого самоврядування, керівництва ОГ щодо захисту об’єкту,
персоналу, населення і територій від наслідків НС. Організація навчання
населення з питань цивільного захисту.
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Загальні
засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування захисних
бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого
функціонального, природного, комбінованого.
Навчання керівників та персоналу підприємств, установ і організацій діям
та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів.
Програми підготовки населення до дій у НС.
ТЕМА №8. «Надання першої долікарської допомоги потерпілим у
життєвих та надзвичайних ситуаціях».
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Порядок і вимоги до надання першої долікарської допомоги потерпілим від
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наслідків
пожежі,
ураженні електричним струмом, при дорожньотранспортній пригоді та при травматичному шоку.
Принципи надання першої допомоги потерпілим. Травмувальні фактори
навколишнього середовища. Оцінка загального стану потерпілого. Надання
першої допомоги при значних опіках, дорожньо-транспортній пригоді,
травматичному шоку, утопленні і отруєннях.
Дії працівників поліції на випадок виникнення пожежі та надання
допомоги потерпілим. Заходи особистої безпеки.
Дії працівників поліції і надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом. Застосування індивідуальних засобів захисту з метою
особистої безпеки.
Заходи особистої безпеки при наданні першої допомоги потерпілим.
Порядок дій працівників поліції у вибухонебезпечних ситуаціях. Надання
першої допомоги та заходи безпеки.
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Контрольні питання, які виносяться

на підсумковий контроль (залік).

1. Що є предметом вивчення безпека життєдіяльності? Міждисциплінарний
характер безпека життєдіяльності, її зв’язок з іншими науками.
2. Безпека. Рівні безпеки. Принципи БЖД.
3. Небезпека. Визначення, класифікація небезпек.
4. Небезпечні і вражаючі фактори: сутність, види. Наведіть приклади.
5. Визначення поняття «надзвичайна ситуація» (НС). Класифікація НС за
причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних
або очікуваних збитків. Рівні НС.
6. Дайте визначення терміну “ризик”, «допустимий ризик». Наведіть приклади.
7. Що таке ризик як оцінка небезпеки, категорії серйозності та рівні
імовірності небезпек?
8. Система ”людина – життєве середовище” та її компоненти.
9. Середовище: природне, виробниче, побутове, соціально-політичне.
10.Типи діяльності людини та їх характеристика.
11.Фізіологічні особливості організму людини. Характеристика основних
аналізаторів БЖД.
12.Характеристика психологічних властивостей людини. Нервова система.
Психіка людини і безпека життєдіяльності.
13.Властивості людини: атрибути, риси, якості.
14.Біоритми людини і їх роль в забезпеченні життєдіяльності людини.
15.Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани,
властивості.
16.Негативні фактори, що впливають на здоров’я людини та їх характеристика.
17.Поняття про психоемоційні напруження (стрес).
18.Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Стресові стани у людей, що
знаходяться в районі НС.
19.Надзвичайна ситуація (НС): загальні ознаки, класифікація за походженням
та рівнями.
20.Що відноситься до НС техногенного характеру?
21.Що відноситься до НС природного характеру?
22.Що відноситься до НС соціального характеру?
23.Що відноситься до НС воєнного характеру?
24.Стихійні лиха: сутність, класифікація.
25.Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ і їх наслідки для
людини і суспільства. Правила поведінки в умовах небезпеки землетрусу.
26.Характеристика небезпечних метеорологічних явищ і їх наслідки для
людини і суспільства. Правила поведінки при ураганах та повенях.
27.Небезпечні гідрологічні процеси і явища і їх наслідки для людини і
суспільства.
28.Пожежі у природних екосистемах. Правила поведінки при пожежах.
29.Біологічні
небезпеки.
Характеристика
небезпечних
патогенних
мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії,
епідемії, масові отруєння людей.
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30.Біологічні небезпеки. Загальна
характеристика
особливо
небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання
людини, тварин і рослин.
31.Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом
впливу.
32.Що таке шум і в чому полягають особливості шумового забруднення?
33.Вплив вібрації на довкілля і здоров’я людини.
34.Електромагнітне випромінювання: загальна характеристика і вплив на
людину.
35.Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в
залежності від їхнього масштабу.
36.Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.
Заходи безпеки при користуванні залізничним транспортом.
37.Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення
гідродинамічних небезпек (аварій).
38.Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.
Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.
39.Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних
аварій за характером дії і масштабами. Фактори радіаційного впливу на
людину.
40.Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки
радіаційного ураження.
41. Режими захисту населення у разі радіаційної аварії. Захист приміщень від
проникнення радіоактивних речовин.
42.Хімічні речовини: характеристика і класифікація за характером дії на
організм людини.
43.Тероризм: сутність, види, наслідки для суспільства, держави, промислових
об’єктів.
44.Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів
масового ураження.
45.Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.
46.Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.
47.Вплив інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.
48.Засади БЖД в Конституції України. Законодавчі і нормативні акти з безпеки
життєдіяльності.
49.Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та
захистом у НС в Україні.
50.Роль і завдання ЦЗ України та ДСНС України
51.ЄДС ЦЗ України: складові, функції
52.Дії органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування,
керівництва ОГ щодо захисту об’єкту, персоналу, населення і територій від
наслідків НС.
53.Назвіть способи та принципи захисту населення.
54.Дайте характеристику індивідуальних засобів захисту населення.
55.Що відноситься до засобів захисту органів дихання? Призначення та
загальна будова фільтруючого протигаза.
56.Що відноситься до засобів захисту шкіри? Призначення та загальна будова
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загальновійськового
захисного
комплекту ЗЗК.
57.Організація дозиметричного й хімічного контролю: порядок проведення,
прилади.
58.Медичні засоби захисту.
59.Що таке евакуація і як вона проводиться?
60.Назвіть види робіт при проведенні рятувальних і інших невідкладних робіт
РіНР. Спеціальна обробка людей, територій, техніки: дезактивація,
дегазація, дезінфекція.
61.Принципи надання першої допомоги потерпілим.
62. Вплив електричного струму на організм людини. Що таке фібриляція серця
і методи надання допомоги потерпілому, враженому електричним струмом.
63.Надання першої допомоги при ураженні блискавкою.
64.Надання першої допомоги потерпілому при ДТП.
65.Надання першої допомоги потерпілому від травматичного шоку.
66.Надання першої допомоги потерпілому при утопленні.
67.Надання першої допомоги потерпілому при отруєнні чадним газом.
68.Надання першої допомоги потерпілому при отруєнні отруйними рідинами.
69. Заходи особистої безпеки при наданні першої допомоги потерпілим.
70. Дії працівників поліції на випадок виникнення пожежі та надання допомоги
потерпілим. Заходи особистої безпеки.
71. Заходи особистої безпеки при наданні першої допомоги потерпілим.
Порядок дій працівників поліції у вибухонебезпечних ситуаціях. Надання
першої допомоги та заходи безпеки.
Тестові завдання
1. Наука про комфортну й безпечну взаємодію людини з середовищем, в якому вона
перебуває  це:
а) безпека життєдіяльності;
б) ергономіка;
в) екологія;
г) охорона праці;
д) біологія.
2. Збалансований, за експертними оцінками, стан людини, соціуму, держави,
природних, антропогенних систем, тощо  це:
а) синергія;
б) адаптація;
в) безпека;
г) гомеостаз.
д) симбіоз.
3. До наук про безпеку належать:
а)природничі, гуманітарні, інженерні, науки про людину та суспільство;
б)виключно гуманітарні та природничі ;
в)виключно інженерні науки.
4. Небезпека - це:
а) негативна властивість живої матерії, що здатна спричиняти шкоду самій матерії:
людям, природному середовищу, матеріальним цінностям;
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б) негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна спричиняти шкоду
самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям;
в) негативна властивість неживої матерії, що здатна спричиняти шкоду самій матерії:
людям, природному середовищу, матеріальним цінностям.
5. Теза «Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди» проголошена у статті
Конституції:
а) 49;
б) 50;
в) 27;
г) 43.
6. Що таке життєдіяльність?
а) можливість людини безпечно працювати, жити, існувати;
б) властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а
процес збалансованого існування індивіда, групи людей, суспільства і людства в
єдності їхніх життєвих потреб і можливостей.
в) здатність людини до вільного вибору виду діяльності в поєднанні з існуванням в
навколишньому середовищі.
7. Небезпеки за джерелами походження, поділяються на групи:
а) природні, техногенні,. соціальні та політичні, комбіновані;
б) соціальні та політичні;
в) техногенні, антропогенні та комбіновані;
г) природні, техногенні, антропогенні.
8. До техногенних небезпек належать:
а) війна, тероризм, глобальна злочинність, алкоголізм, тютюнопаління;
б) порушення озонового шару, кислотні опади, запустелювання;
в) епідемії інфекційних захворювань, наркоманія.;
г) забруднення атмосфери в містах, забруднення міських приміщень, забруднення
питної води.
9. Небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем людей  це:
а) природні небезпеки;
б) соціальні –політичні небезпеки;
в) техногенні небезпеки;
г) антропогенні небезпеки.
д) екологічні
10. До природно-соціальних небезпек належать:
а) війна, тероризм, глобальна злочинність, алкоголізм, тютюнопаління;
б) порушення озонового шару, кислотні опади, запустелювання;
в) епідемії інфекційних захворювань, наркоманія.;
г) забруднення атмосфери в містах, забруднення міських приміщень, забруднення
питної води.

21

11. За характером та природою впливу всі небезпечні
та
шкідливі
фактори
поділяються на:
а) фізичні, біологічні, атмосферні опади, стічні води (промислові та господарчі),
скиди нафтопродуктів водного транспорту,
б) психо-фізіологічні, промислові води, гербіциди та міндобрива;
в) хімічні, фізичні, біологічні, психо-фізіологічні.
12. Чинник життєвого середовища, який за певних умов завдає шкоди як людям, так і
системам життєзабезпечення людей, призводить до матеріальних збитків,  це:
а) шкідлива умова;
б) шкідливий фактор;
в) природний фактор;
г) небезпечна умова.
13. Коли ризикована поведінка людей є виправданою?
а) коли вона спрямована на задоволення власних потреб;
б) коли вона направлена на отримання задоволення від ризику;
в) коли вона направлена на досягнення суспільної мети;
г) коли про неї всі знають.
14. Що таке соціальний ризик?
а) ризик групи людей;
б) суспільний ризик;
в) індивідуальний ризик;
г) ризик заради ризику.
15. Кількісна оцінка небезпеки це:
а) таксономія;
б) ризик;
в) номенклатура;
г) ймовірність.
16. Що показує коефіцієнт травмованих чи загиблих людей?:
а) кількість травмованих на 100 чоловік;
б) кількість травмованих на 500 чоловік;
в) кількість травмованих на 1000 чоловік;
г) кількість травмованих на 10000 чоловік.
17. Що таке індивідуальний ризик?
а) це ризик для групи людей;
б) це соціальний ризик;
в) це небезпека для окремої людини;
г) це мотиваційний ризик.
18. Який буває ризик за волевиявленням?
а) цікавий, не цікавий;
б) добровільний, вимушений;
в) бажаний, необґрунтований;
г) фактичний нормативний.
19. Частота реалізації небезпеки  це:
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а) ризик;
б) аварія;
в) кількість фактичних проявів небезпеки;
г) кількість теоретичних проявів небезпеки;
д) надзвичайна ситуація.
20. Рівні НС:
а) глобальний, державний, місцевий, об’єктовий;
б) державний, регіональний, місцевий, об’єктовий;
в) державний, обласний, районний, місцевий;
г) державний, регіональний, об’єктовий.
21. Виберіть складові навколишнього середовища:
а) біосфера, атмосфера, космос;
б) гідросфера, атмосфера, космос;
в) гідросфера, літосфера, атмосфера.
г) стратосфера, літосфера, космос.
22. Середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель,
споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-побутових
організацій та установ  це:
а) побутове середовище;
б) виробниче середовище;
в) життєве середовище;
г) техногенне середовище.
23. Середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність  це
а) виробниче середовище;
б) життєве середовище;
в) побутове середовище;
г) навколишнє середовище.
24. Здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень,
думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу, це:
а) психічний стан;
б) психіка;
в) психічні властивості.
25. Відображення порівняно тривалих душевних переживань, що впливають на
життєдіяльність людини (настрій, депресія стрес), це:
а) психічні стани;
б) психічні процеси;
в) психічні властивості.
26. Сталі душевні якості, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і
характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями
(темперамент, характер, здібності, інтелект), це:
а) психічний стан;
б) психічні процеси;
в) психічні властивості;
г) психіка.
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27. Темперамент належить до:
а) атрибутів людини;
б) якостей людини;
в) рис людини.
28. Короткочасні процеси отримання, переробки інформації та обміну нею (пам'ять,
мислення, воля), це:
а) психічний стан;
б) психічні процеси;
в) психічні властивості;
г) психіка.
29. Сукупність взаємодіючих утворень периферичної і центральної нервової системи,
які здійснюють сприймання та аналіз інформації про явища, що відбуваються у
навколишньому середовищі, так і всередині самого організму – це:
а) нервова система;
б) психіка;
в) аналізатори;
г) темперамент;
д) біологічні ритми людини.
30. Здібності належить до:
а) атрибутів людини;
б) якостей людини;
в) рис людини.
31. Природні об'єкти, явища природи та стихійні лиха, які становлять загрозу для
життя чи здоров'я людини це:
а) природні небезпеки;
б) соціально –політичні небезпеки;
в) техногенні небезпеки.
32. Природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду
території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає
матеріальних збитків – це:
а) стихійне лихо;
б) аварія;
в) надзвичайна ситуація;
г) катастрофа;
д) аварійна ситуація
33. За причинами виникнення стихійні лиха поділяються на:
а) тектонічні, топологічні, географічні;
б) тектонічні, метеорологічні, топологічні;
в) географічні, метеорологічні, топологічні.
34. Стихійні лиха, пов'язані з процесами на поверхні Землі,  це:
а) тектонічні;
б) топологічні;
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в) метеорологічні;
г) географічні.
35. Тектонічні причини обумовлюють появу:
а) цунамі, повеней, селей;
б) вулканів, землетрусів;
в) злив, ураганів, засухи, граду, смерчів;
г) засухи, граду, смерчів.
36. Метеорологічні причини обумовлюють появу:
а) цунамі, повеней;
б) вулканів, землетрусів;
в) злив, ураганів, спеки;
г) селей та граду.
37. Сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, які
призводять до руйнування споруд, пожеж та людських жертв – це:
а) виверження вулкану;
б) землетрус;
в) селі;
г) зсув;
д) повінь
38. Значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері,
водосховищі, спричинене зливами, весняним таненням снігу, вітровим нагоном води,
руйнуванням дамб, гребель – це:
а) шторм;
б) цунамі;
в) селі;
г) повінь;
д) зсув.
39 .Горіння сухого трав’яного покрову, лісової підстілки і підліску без захоплення
крон дерев є характерним для:
а) лісових підземних пожеж;
б) лісових верхових пожеж;
в) лісових низових пожеж;
г) степових пожеж ;
д) лісових і степових пожеж.
40. Види НС за походженням:
а) природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру;
б) природного, техногенного, територіального та воєнного характеру;
в) екологічного, техногенного, антропогенного та воєнного характеру.
41. Небезпеки, пов'язані з використанням електричної енергії, хімічних речовин,
різних видів випромінювання, транспортних засобів, горючих, легкозаймистих і
вибухонебезпечних речовин та матеріалів, процесів, що відбуваються при
підвищених температурах та тиску, з експлуатацією підіймально-транспортного
обладнання  це:
а) природні небезпеки;
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б) соціально –політичні небезпеки;
в) техногенні небезпеки;
г) екологічні небезпеки.
42. Виберіть із наведеного переліку класифікаційну ознаку, за якою надзвичайні
ситуації поділяються на НС в будівництві, промисловості, житловій і комунальній
сфері, на транспорті, в сільському та лісовому господарстві:
а) за масштабами наслідків;
б) за галузевою ознакою;
в) за типами уражаючих факторів;
г) за розміром.
43. Виберіть із наведеного переліку класифікаційну ознаку, за якою надзвичайні
ситуації поділяються на аварії з викидом небезпечних речовин в навколишнє
середовище; пожежі і вибухи на вибухо- і пожеженебезпечних підприємствах;
катастрофічне затоплення місцевості при аваріях на гідроспорудах; порушення
систем життєзабезпечення людей; розвалювання будинків і споруд; аварії
транспортних засобів:
а) за масштабами наслідків;
б) за галузевою ознакою;
в) за типами уражаючих факторів;
г) за розміром.
44. Із збільшенням витрат на забезпечення безпеки технічних систем:
а) технічний ризик зменшується, але зростає соціально-економічний;
б) технічний ризик зростає, але зменшується соціально-економічний.
в) технічний ризик зменшується, а соціально-економічний залишається незмінним;
г) технічний і соціально-економічний ризик залишаються незмінними.
45. Велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків–
це:
а) стихійне лихо;
б) надзвичайна ситуація;
в) катастрофа;
г) аварія;
д) дорожньо-транспортна пригода.
46. Подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої
загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода майну – це:
а) дорожньо-транспортна пригода;
б) аварійна ситуація;
в) надзвичайна ситуація;
г) катастрофа;
д) аварія.
47. Небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування
населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання
загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель,
споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або
транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих
речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище – це:
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а)
б)
в)
г)
д)

катастрофа;
стихійне лихо;
надзвичайна ситуація;
аварія;
аварійна ситуація

48 Питання пожежної безпеки регламентуються:
а) Кодексом цивільного захисту;
б) ЗУ «Про пожежну безпеку»
в) ЗУ «Про охорону праці»;
г) Положенням «Про державну службу України з надзвичайних ситуацій»
49. Призначення радіометра – рентгенметра ДП-5В:
а) для визначення потужності дози гама-радіації і радіаційно зараженої поверхні
різних предметів гамаопроміненням, а також для визначення потужності дози
опромінення та ступені радіаційного зараження об’єктів. Також є можливість для
виявлення наявності бетаопромінення;
б) для визначення потужності радіації, а також ступені радіаційного зараження
об’єктів. Також є можливість для виявлення наявності бета опромінення;
в) для визначення потужності дози гама-радіації
поверхні різних предметів
гамаопроміненням, а також для визначення потужності дози опромінення та ступені
радіаційного зараження об’єктів.
50. Що таке евакуація?
а) це виїзд всього населення, з небезпечних районів у заміську зону;
б) це організований виїзд (вихід) робітників і службовців з небезпечних районів у
заміську зону;
в) це організований вихід (виїзд) працездатного контингенту підприємств і
організацій, який припиняє чи переносить свою діяльність у заміську зону, а також
непрацездатного і незайнятого у виробництві населення.
51. Типи захисних споруд:
а) сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття;
б) бомбосховища, підвали, льохи;
в) підвали, перші поверхи будинків, бліндажі.
52. Класифікація захисних споруд:
а) по місткості, за місцем розташування, за термінами будівництва;
б) по захисних властивостях, по місткості, за місцем розташування, за термінами
будівництва;
в) по захисних властивостях, за місцем розташування, за термінами будівництва;
53. На скільки класів по захисним властивостям залежно від дії ударної хвилі діляться
сховища?
а) на 6;
б) на 5;
в) на 4.
54. Призначення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання:
а) для захисту органів дихання від радіоактивного пилу, сильнодіючих отруйних
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речовин та бактеріологічних засобів; б) для захисту органів дихання, очей та
шкіри обличчя від радіоактивного пилу, сильнодіючих отруйних речовин та
бактеріологічних засобів;
в) для захисту органів дихання, очей та шкіри обличчя від радіації, хімічних
речовин та бактеріальних засобів.
55. Що відноситься до ЗІЗ шкіри?
а) робочий одяг та взуття, побутовий прогумований одяг та взуття, легкий захисний
костюм Л-1, загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК);
б) легкий захисний костюм Л-1, загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК);
в) робочий одяг та взуття, плащ-палатка, загальновійськовий захисний комплект
(ЗЗК).
56. Класифікація бойових отруйних речовин за дією на організм людини:
а) нервово-паралітичної, загальноядовитої, задушливої, алергічної, психо-хімічної
дії;
б)
нервово-паралітичної,
загальноядовитої,
задушливої,
шкірнонаривної,
психохімічної та подразнюючої дії;
в) нервово-паралітичної, задушливої, шкірнонаривної, психогенної та подразнюючої
дії.
57. Призначення військового приладу хімічної розвідки (ВПХР):
а) для визначення наявності і концентрації бойових отруйних речовин в повітрі та
сипучих матеріалах;
б) для визначення зараженості різних предметів бойовими отруйними речовинами;
в) для визначення наявності і концентрації СДОР в повітрі, на техніці та в сипучих
матеріалах.
58. Метод визначення концентрації отруйних речовин за допомогою індикаторних трубок
(ІТ) ВПХР:
а) по відхиленню стрілки омметра;
б) порівнюючи інтенсивність забарвлення наповнювачів ІТ з еталоном на паперових
касетах з ІТ;
в) по зміні кольору ІТ.
59. Для чого в комплекті ВПХР є підігрівач?
а) для підігрівання насосу взимку;
б) для підігрівання рук хіміка-розвідника;
в) для підігрівання індикаторних трубок при низькій температурі повітря.
60. Що таке радіація?
а) це спільне гама- і нейтронне випромінювання;
б) це рентгенівське випромінювання;
в) це випромінення окремих хімічних елементів і їх сполук.
61. Одиниці вимірювання поглинутої дози опромінення:
а) в системі СІ - бер, позасистемна одиниця – Грей;
б) в системі СІ - Зіверт, позасистемна одиниця – Джоуль;
в) в системі СІ - рад, позасистемна одиниця – Грей.
62. Призначення радіометра – рентгенметра ДП-5В:
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а) для визначення потужності дози гама- радіації і радіаційно зараженої поверхні
різних предметів гама випромінюванням, а також для визначення потужності дози
опромінення та ступеня радіаційного зараження об’єктів.
б) для визначення потужності радіації, а також ступеня радіаційного зараження
об’єктів. Також є можливість для виявлення наявності бета опромінення;
в) для визначення потужності дози гама-радіації поверхні різних предметів
гамаопроміненням, а також для визначення потужності дози опромінення та ступеня
радіаційного зараження об’єктів.
63. Що таке небезпечна хімічна речовина (НХР)?
а) це хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити
загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей і (чи) завдати шкоди
довкіллю;
б) це хімічна речовина, дія якої може спричинити загибель, людей і завдати шкоди
довкіллю;
в) це хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може завдати шкоди
довкіллю.
64. Будова фільтруючого протигазу:
а) шолом-маска, з’єднувальна трубка або без неї, протигазова фільтруюча коробка,
сумка для перенесення, плівки проти запотівання окулярів;
б) гумова маска, з’єднувальна трубка, протигазова фільтруюча коробка, сумка для
перенесення;
в) шолом-маска, протигазова фільтруюча коробка, підігрівальний елемент.
65. Способи проведення спецобробки:
а) хімічний, механічний, фізико-хімічний;
б) хімічний, фізичний, механічний, фізико-хімічний;
в) фізичний, хімічний, фізико-хімічний.
66. Види спеціальної обробки:
а) дегазація, дератизація, дезинсекція;
б) дегазація, дезинфекція, дератизація;
в) дезактивація, дегазація, дезинфекція.
67 . Види прогнозування хімічного забруднення:
а) термінове і наступне;
б) довгострокове (оперативне) і аварійне;
в) просте і складне.

68. Інженерна споруда герметичного тішу, яка призначена для захисту людей при
аваріях на атомних електростанціях з викидом радіоактивних речовин, при аваріях на
хімічних і вибухонебезпечних підприємствах, застосуванні противником зброї
масового ураження і від високих температур зовнішнього повітря  це:
а) сховище,
б) протирадіаційне укриття,
в) найпростіше укриття;
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69 Комплектність загальновійськового захисного комплекту (ЗЗК):
а) плащ, штани-чоботи, захисні рукавиці, укладка для перенесення;
б) плащ, панчохи, захисні рукавиці, укладка для перенесення;
в) куртка з капюшоном, панчохи, захисні рукавиці, сумка для перенесення.
70. Що включають рятувальні і інші невідкладні роботи в зонах НС?
а) це дії, спрямовані на пошук, захист і врятування людей, матеріальних і культурних
цінностей та захист довкілля під час ліквідації наслідків НС, та на локалізацію зони
впливу небезпечних чинників, що виникають у разі аварій, катастроф та стихійних
лих;
б) це пошук, захист і врятування людей, та локалізація і ліквідація наслідків НС;
в) це дії, спрямовані на захист довкілля під час ліквідації наслідків НС.
71. Хто входить до органів ЦЗ ОГД?
а) начальник ЦЗ ОГД, комісія з НС, евакуаційна комісія, служби ЦО, НВФ;
б) начальник ЦЗ ОГД, начальник штабу ЦЗ, комісія з НС, евакуаційна комісія, служби
ЦЗ, НВФ;
в) начальник ЦЗ ОГД, начальник штабу ЦЗ, евакуаційна комісія, служби ЦЗ.
72. Що таке Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ):
а) ЄДС ЦЗ – це сукупність органів, управління, сил та засобів центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається
реалізація державної політики в сфері ЦЗ;
б) ЄДС ЦЗ – це сукупність сил та засобів, на які покладаються заходи щодо
запобігання і ліквідація НС;
в) ЄДС ЦЗ – це сили, НВФ та засоби центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається реалізація державної
політики в сфері ЦЗ.
73. З чого складається ЄДС ЦЗ?
а) МНС України, обласні та районні держадміністрації;
б) функціональні і територіальні підсистеми;
в) системи оповіщення, зв’язку, реагування на НС державного рівня.
74. Доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж
тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій та населення – це:
а) інформування;
б) пропаганда;
в) система оповіщення;
г) реагування на надзвичайну ситуацію;
д) оповіщення.
75. За умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної,
гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за
відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій встановлюється такий режим
функціонування єдиної державної системи цивільного захисту:
а) повсякденного функціонування;
б) підвищеної готовності;
в) надзвичайної ситуації;
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г) надзвичайного стану;
д) воєнного стану.
76. Відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно
небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть створити
реальну загрозу їх виникнення є характерним для:
а) екологічної безпеки;
б) підвищеної безпеки;
в) техногенної безпеки;
г) надзвичайного стану;
д) воєнного стану.
77. Комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів
оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного
доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій до
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій
та населення – це:
а) система реагування на надзвичайну ситуацію;
б) система оповіщення;
в) пропаганда;
г) система комунікацій;
д) оповіщення.
78. Призначення АІ-2, АІМЗ:
а) для надання само- і взаємодопомоги при заходженні в зонах радіаційного,
хімічного та бактеріологічного забруднення і знезараження води (тільки АІМЗ);
б) для надання самодопомоги при заходженні в зонах радіаційного, хімічного та
бактеріологічного забруднення і знезараження води (тільки АІ-2);
в) для надання само- і взаємодопомоги при заходженні в зонах радіаційного,
хімічного забруднення і знезараження води.
79. Подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої
загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода майну – це:
а) дорожньо-транспортна пригода;
б) аварійна ситуація;
в) надзвичайна ситуація;
г) катастрофа;
д) аварія.
80. Аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші формування
цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій – це:
а) оперативно-рятувальна служба цивільного захисту ;
б) аварійно-рятувальне формування;
в) аварійно-рятувальна служба;
г) сили цивільного захисту;
д) єдина державна система цивільного захисту.
81. Сукупність організаційно об’єднаних органів управління, сил та засобів,
призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт – це:
а) сили цивільного захисту;
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б)
в)
г)
д)

оперативно-рятувальна служба
цивільного захисту ;
аварійно-рятувальне формування;
аварійно-рятувальна служба;
єдина державна система цивільного захисту.

21. Підрозділ аварійно-рятувальної служби, самостійний підрозділ, загін, центр,
пожежно-рятувальний підрозділ (частина) – це:
а) сили цивільного захисту;
б) аварійно-рятувальне формування;
в) оперативно-рятувальна служба цивільного захисту ;
г) аварійно-рятувальна служба;
д) єдина державна система цивільного захисту.
83. В залежності від глибини ушкодження тканин опіки ділять:
а) на 4 ступені;
б) на 4 види;
в) на 5 типів.
84. Що таке “фібриляція шлуночків серця”:
а) це розрізнені і хаотичні скорочення серця, внаслідок чого шлуночки перестають
викидати кров у вену;
б) це розрізнені і хаотичні їх скорочення, внаслідок чого шлуночки перестають
викидати кров в аорту;
в) це підвищені по частоті скорочення м’язів, внаслідок чого наступає параліч серця і
мозку.
85. Серцево-легенева реанімація включає:
а) проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легенів;
б) виведення потерпілого з шоку і нанесення прекардіального удару;
в) проведення прямого масажу серця і штучного дихання.
86. Що таке перша долікарська допомога (ПДД)?
а) це комплекс термінових заходів, спрямованих на відновлення чи збереження життя
і здоров’я постраждалих і здійснюваних немедичним працівником чи самим
потерпілим;
б) це медичні способи допомоги, спрямовані на збереження життя постраждалих в
НС;
в) це само і взаємодопомога, спрямована на спасіння потерпілих за допомогою
аптечок АІ-2 та АІМЗ

