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Тема№1. Види небезпек 

 

Мета:Дати студентам поняття про класифікацію небезпек, джерелами та причинами 

їх виникнення. 

 

Питання до теми: 

 

1. Що таке небезпека, їх класифікація. 

2. Чим обумовлюється прояв небезпек. 

3. Основні джерела виникнення небезпек. 

4. Заходи захисту спрямовані на забезпечення нормальної життєдіяльності людини. 

 

 

 

Студенти при вивченні теми повинні знати: 

 

- які небезпеки супроводжують людину на протязі життя; 

- особливості, умови порояву, наслідки впливу небезпек; 

- основні джерела та чинники небезпек;  

захисні дії від небезпек; 

 

 

Література: 

 [5] - стор. 11 
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Тема №2 Пожежі . Вражаючі фактори природних пожеж. Характер їхніх проявів 

та наслідків. 

 

Мета: Ознайомити студентів з природними пожежами, класифікацією та причинами 

виникнення, засобами та заходами боротьби . 

 

Питання до теми: 

 

1. Вкажіть на причини виникнення природних пожеж.  

2. Дайте характеристику основним видам природних пожеж. 

3. Назвіть основні заходи боротьби лісовими пожежами. 

4. Які рекомендації щодо правил  поведінки при пожежах.  

 

 

Студенти при вивченні теми повинні знати: 

 

- класифікацію природних пожеж; 

- причини виникнення природних пожеж; 

-  засоби та заходи захисту; 

-  наслідки природних пожеж. 

 

 

Література: 

 

 [1] – стор. 7 

 [2] – стор. 120 

 [5] – стор. 176 
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Тема№3 Негативний вплив на життєдіяльність людей  в умовах проявів 

вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ. 

 

Мета: Ознайомити студентів з проявами метеорологічних явищ та методам захисту 

від них. 

 

Питання до теми: 

1. Стихійні метеорологічні явища які спостерігаються на території Украіни,  іх 

характеристика. 

2. Заходи захисту від метеорологічних небезпечних явищ. 

3. Наслідки від стихійних метеорологічних небезпек. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати. 

- природні явища метеорологічного характеру, їх виникнення наслідки; 

- засоби та заходи захисту від метеорологічних небезпек; 

 

 

Література: 

 [5]- стор. 176 
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Тема №4 Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. 

 

Мета: Ознайомити студентів з надзвичайними ситуаціями антропогенного 

характеру та їх наслідками. 

 

Питання до теми: 

 

1. У результаті яких причин виникають техногенні надзвичайні ситуації в 

промисловості. 

2. Назвіть основні види аварій та катастроф, причини їх виникнення та можливі 

наслідки. 

3. Наведіть класифікацію підприємств за ступенем вибухо та пожежонебезпеки, 

наведіть основні причини виникнення пожеж. 

4. Охарактеризуйте аварійність та її причини на об’єктах комунального 

господарства. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- причини виникнення техногенних надзвичайних ситуацій; 

- правила поведінки при виникненні надзвичайної ситуації техногенного 

характеру; 

- надання першої невідкладної допомоги якщо вона потребується. 

 

 

Література: 

 

 [3] – стор.77, 83 

 [5] – стор. 154 
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Тема №5 Небезпечні події на транспорті. 

 

Мета: Ознайомити студентів з надзвичайними ситуаціями на транспорті , 

транспортних комунікаціях, причинами їх виникнення та правилами безпеки. 

 

Питання до теми: 

 

1. Дайте характеристику аваріям на транспорті при перевезенні хімічно 

небезпечних речовин, вибухо та пожежонебезпечних вантажів. 

2. Визначте наслідки аварій та катастроф пов’язаних з перевезенням небезпечних 

хімічних, вибухо та пожежонебезпечних вантажів. 

3. Визначте основні причини дорожньо-транспортних пригод. 

4. Які заходи вводяться по попередженню аварій на автомобільному , 

повітряному транспорті. 

5. Як надати допомогу потерпілому у разі нещасного випадку 

(кровотечі,переломи,шок,памороки та інше).  

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

- характеристику надзвичайних ситуацій на транспорті, правила поведінки в разі 

виникнення такої ситуації; 

- вміти визначати основні причини дорожньо-транспортних пригод, по 

можливості вміти їх уникати; 

- надавати першу невідкладну допомогу у разі потреби. 

 

Література: 

 

 [2] – стор. 242 

 [3] – стор. 84 

 [5] – стор. 155 
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Тема №6 Гідродинамічні небезпеки, причини їх виникнення. 

 

Мета: Ознайомити студентів з надзвичайними ситуаціями на гідродинамічних 

об’єктах, причинами їх виникнення та правилами безпеки. 

 

Питання до теми: 

 

1. Причини виникнення гідродинамічних аварій. 

2. Наслідки гідродинамічних аварій. 

3. Які наслідки можуть виникнути внаслідок руйнування значних гідротехнічних 

споруд на території України.  

4. Які заходи вводяться по попередженню виникнення аварій на гідротехнічних 

спорудах. 

 

Студенти при вивченні теми повинні знати: 

 

  -  характеристику надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах, правила     

поведінки в разі виникнення такої ситуації; 

  - надавати першу невідкладну допомогу у разі потреби. 

 

 

Література. 

 

 [5] – стор.167. 
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Тема №7 Теорія розвитку та припинення горіння 

 

Мета: Ознайомити студентів з аваріями на пожежонебезпечних об’єктах, причинами 

та наслідками цих аварій та катастроф, загальними вимогами пожежної небезпеки. 

 

Питання до теми: 

1. Наведіть класифікацію підприємств за ступенем вибухо та 

пожежонебезпеки. 

2. Назвіть основні причини виникнення пожеж. 

3. Які складові потрібні для процесу горіння. 

4. Поясніть суть процесів: загоряння, спалах,  само загоряння, 

займання,самозаймання, вибух. 

5. Поясніть важливість вогнестійкості будівель та споруд. 

6. Які загальні вимоги щодо пожежної безпеки. 

7. Правила поведінки в разі виникнення пожежі. 

8. Надання першої долікарської допомоги у разі потреби. 

   

Студенти при вивченні теми повинні знати: 

- причини виникнення пожеж на підприємствах; 

- правила поведінки на пожежах; 

- надання першої долікарської допомоги; 

- загальні вимоги до пожежної безпеки.  

 

Література: 

 [2] – стор. 252 

 [3] – стор. 81 

 [4] – стор. 83 

 [5] – стор. 164 
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Тема №8 Джерела радіації. Режим захисту населення від  проникнення                          

радіоактивних речовин. 

Мета: Дати студентам загальну характеристику про  радіаційно небезпечні об’єкти. 

 

Питання до теми: 

 

1. Які об’єкти відносять до радіаційно небезпечних. 

2. Назвіть які види можливих аварій створюють найбільш небезпечну ситуацію 

на території України. 

3. Назвіть причини виникнення радіаційних  аварій.  

4. Чому виникає радіоактивне зараження місцевості. 

5. Назвіть основні одиниці вимірювання радіоактивного зараження. 

6. Що є основними джерелами радіоактивних відходів та місцями їх 

концентрування. 

7. Які заходи проводяться під час карантину та обсервації. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

-    причини виникнення радіаційних аварій; 

- правила поведінки у разі виникнення радіаційного зараження; 

- джерела радіації; 

-    заходи захисту від радіації. 

 

Література: 

 

 [4] – cтор.131 

 [6] – стор. 91 

 [2] – стор. 209 

 [1] – стор. 130 
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Тема №9 Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму 

 

Мета: Ознайомити студентів з основними джерелами іонізуючих випромінювань та 

їх дією на організм людини. 

 

Питання до теми: 

 

1. Дайте визначення поняття «іонізуюче випромінювання», охарактеризуйте його 

види; 

2. Порівняйте природні і штучні джерела іонізуючих випромінювань; 

3. Поясніть сучасне уявлення про біологічну дію іонізуючого випромінювання на 

організм людини. 

4. Основні заходи і засоби від дії іонізуючого випромінювання. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- джерела іонізуючого випромінювання; 

- їх характеристику; 

- біологічну дію іонізуючого випромінювань на живий організм; 

- основні способі захисту від іонізуючих випромінювань. 

 

Література: 

 

 [1] – cтор.123 

 [5] – стор. 112 
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Тема №10  Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 

 

Мета: Ознайомити студентів з основами засобами захисту від радіаційних речовин. 

 

Питання до теми: 

 

1. Фізична суть радіації та специфікації її на людину. 

2. Дайте пояснення фізичній природній радіації. 

3. Назвіть одиниці радіоактивності. 

4. Наведіть форми та ступені гострої променевої хвороби. 

5. Вкажіть норми радіаційної безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

6. Як впливають мете реологічні умови на вид катастрофи та поширення 

радіоактивних речовин. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- найбільш радіаційно небезпечні об’єкти України; 

- фізичну природу радіації, одиниці радіоактивності; 

- класифікацію ядерної зброї, вражаючи фактори, їх характеру; 

- негативний вплив на людину та господарські об’єкти радіаційної небезпеки; 

- утворення радіоактивних речовин під час аварії; 

- захист від радіоактивних речовин. 

 

Література: 

 

 [1] – стор. 130 

 [3] – стор. 196 
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Тема №11 Організація дозиметричного та хімічного контролю. 

 

 Мета: Ознайомити студентів з принципами , способами та засобами захисту 

населення в надзвичайних ситуаціях.. 

 

Питання до теми: 

 

1. Наведіть основні принципи щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 

2. Назвіть основні заходи щодо забезпечення захисту населення в НС. 

3. Як проводять оповіщення населення по загрозу виникнення НС. 

4. Назвіть основні засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри 

людини.    

5. Що передбачає медичний, радіаційний та хімічний захист. 

6. Як проводяться евакуація населення з небезпечних районів.     

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- особливості евакуації населення при аваріях на АЕС та хімічних небезпечних 

об’єктах; 

- як здійснюється оповіщення населення при аваріях на радіаційно та хімічно 

небезпечних об’єктах; 

- за яких умов використовують ті чи інші індивідуальні засоби захисту.  

 

Література: 

 

 [1] – стор. 253 

 [3] – стор.224. 
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Тема №12 Соціальні фактори що впливають на життя та здоров’я людини. 

 

Мета: Ознайомити студентів з соціальними факторами які підвищують та знижують 

життєдіяльність людини. 

 

Питання до теми: 

 

1. Назвіть основні психо – фізіологічні особливості людини і яку роль вони 

відіграють у забезпеченні безпеки людини. 

2. Поясніть яку роль відіграють біоритми у забезпеченні безпеки 

життєдіяльності. 

3. Розкажіть про медико – біологічні та соціальні проблеми здоров’я людини. 

4. Як впливають негативні фактори на здоров’я людини. 

5. Дайте визначення терміну «здоров’я» 

 

Студент при вивчені теми повинен знати: 

 

- характеристику значення органів чуття для безпеки життєдіяльності людини; 

- роль нервової системи забезпеченні життєдіяльності людини ; 

- вплив якостей людини на безпеку життєдіяльності; 

- вплив негативних факторів на здоров’я людини; 

- фактори які підвищують рівень життя людини; 

- систему охорони здоров’я людини в Україні.  

 

Література: 

 

 [2] – стор.55, 79 

 [6] – стор.32 

 [1] – стор. 102, 109, 112 
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Тема №13 Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та 

безпеку суспільства 

 

Мета: Ознайомити студентів з впливом інформаційного чинника на життя та 

здоров’я людини 

 

Питання до теми:  

 

1. Основні джерела енергоінформаційного впливу . 

2. Як проявляються інформаційна небезпека з сторони телебачення. 

3. В чому заключається інформаційна небезпека використовуючи комп’ютер. 

4. Сутність термінів « маніпуляція свідомості », « віртуальна реальність ». 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- як засоби масової інформації впливають на життя людини; 

- способи передачі, обробки, збереження інформації; 

 

Література: 

 

 [7] – стор. 145 
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Тема № 14 Методичні підходи до визначення ризику 

 

Мета: Дати студентам загальну оцінку та характеристику серйозності небезпек та 

шляхи виявлення рівня небезпеки. 

 

Питання до теми: 

 

1. Дайте якісний аналіз небезпек, його різновиди. 

2. Методи які використовують для визначення якісного аналізу небезпек. 

3. Якими шляхами допускається зниження ймовірності ризику до припустимого. 

4. Що називають управління ризиком. 

5. Аналіз небезпек та його типи. 

6. Попередній аналіз небезпек та в якому порядку він використовується. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- вміти дати оцінку загальному та груповому ризикам; 

- оцінювати серйозність небезпек; 

- робити якісний аналіз небезпек, його різновиди; 

- попередній аналіз небезпек. 

 

Література: 

 

 [1] – стор. 34 

 [5] – стор. 16 

 [4] – стор. 13 
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Тема № 15 Загальні функції управління безпекою та захистом НС 

 

Мета: Ознайомити студентів з організаційною структурою управління безпекою 

життєдіяльності та пояснити в чому полягає сутність цього управління. 

 

Питання до теми: 

 

1. Визначте правові основи безпеки життєдіяльності. Які юридичні заходи 

входять до її складу. 

2. У чому полягає сутність управління безпекою життєдіяльності. 

3. Дайте характеристику організаційній структурі управління безпекою 

життєдіяльності. 

4. Хто здійснює контроль і нагляд за реалізацією державної політики в галузі. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- хто здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо безпеки 

життєдіяльності; 

- хто уповноважений контролювати діяльність підприємств, установ, організацій 

і громадян з питань охорони праці, охорони здоров’я, охорони навколишнього 

середовища; 

- основні напрямки діяльності санітарно – епідеміологічної служби. 

 

Література: 

 

 [1] – стор. 35 

 [5] – стор. 48 
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Тема №16 Сутність і особливості оперативного управління за 

умов виникнення НС. 

 

Мета: Ознайомити студентів з організацією та підготовкою населення і керівного 

складу підприємств щодо навчання на випадок надзвичайної ситуації. 

 

Питання до теми: 

 

1. Поясніть важливість проведення підготовки з питань цивільного захисту. 

2. На які запитання необхідно звертати особливу увагу під час навчання. 

3. Як здійснюється підготовка з питань цивільного захисту населення, учнів та 

студентів. 

4. Охарактеризуйте етапи підготовки та методику проведення навчань. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

-  планування заходів цивільного захисту; 

-  організацію навчання з цивільного захисту керівного складу, співробітників та 

населення. 

 

 

Література: 

 

 [3] – cтор.288 
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Тема №17 Мета та загальна характеристика рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

 

Мета: Дати пояснення студентам що включають в себе рятувальні та невідкладні 

роботи і що потрібно для їх успішного проведення. 

 

Питання до теми:  

 

1. Ким здійснюється керівництво рятувальними та невідкладними роботами у 

випадку надзвичайної ситуації. 

2. Які структури залучені до проведення рятувальних та невідкладних аварійних 

робіт. 

3. Який порядок проведення евакуаційних заходів. 

4. Як здійснюється підготовка з питань цивільного захисту населення, учнів та 

студентів. 

 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- планування заходів цивільного захисту з метою проведення рятувальних та 

невідкладних робіт; 

- організацію навчання з питань цивільного захисту в разі виникнення НС.. 

 

 

Література: 

 

 [3] - стор. 251 

 [1] - стор. 256 
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Тема№18 Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт 

 

Мета: Ознайомити студентів з організацією захисних заходів населення в умовах 

НС. 

 

Питання до теми: 

 

1. Організація захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. 

2. Засобі захисту населення в умовах НС. 

 

Студент при вивченні теми повинен знати: 

 

- організаційні заходи захисту населення в умовах НС; 

- засоби захисту населення в умовах НС. 

 

Література: 

[5] - стор. 224 
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