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ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

ТЕМА: «Природні небезпеки» 

1. Загальні причини виникнення природних небезпек. 

2. Характеристики тектонічних стихійних лих. 

3. Потологічні стихійні лиха. 

4. Метереологічні стихійні лиха. 

5. Правила поведінки та дії людей при землетрусах та повенях. 

6. Правила поведінки людей в лавинонебезпечних регіонах та при 

ураганах. 

7. Заходи захисту людей від шкідливих факторів пожежі. 

Тема «Небезпеки техногенного характеру» 

1. Види аварій, їх характеристика. 

2. Антропогенні чиники виникнення несприятливах екологічних 

ситуацій. 

3. Наслідки аварії на ЧАЕС. 

4. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на здоров’я людей. 

5. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіакційної небезпеки. 

6. Хімічно небезпечні виробництва. Аварія з витоком сильнодіючих 

отруйних речовин. 

7. Правила поведінки людей при аваріях на транспорті ( автомобільному, 

залізничному, повітряному тощо ). 

8. Пожежі та вибухи на підприємствах, причини й наслідки цих аварій й 

катастроф. 

Тема: «Соціально-політичні небезпеки» 

1. Соціально політичні конфлікти. Види та форми конфліктів. 



2. Війна як крайній прояв політичного конфлікту. Причини та наслідки 

війн. 

3. Тероризм. Види терактів ( навести приклади ). 

4. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах 

власної небезпеки. 

5. Соціальна небезпека: алкоголізм. Алкоголь і здоров’я. 

6. Тютюнокуріня та його шкідливі наслідки. 

Тема: «Комбіновані небезпеки» 

1. Природно-техногенні небезпеки. 

2. Екологічні наслідки антропогенного впливу на біосферу. 

3. Природно-соціальні небезпеки: причини їх виникнення та наслідки. 

4. Інфекційні захворювання. Профілактики інфекційних захворювань. 

5. Соціальні хвороби ( туберкульоз, вереричні захворювання, СНІД ), їх 

причини та наслідки. Шляхи профілактики цих захворювань. 

6. Харчові отруєння та інфекції, шляхи запобігання. 

7. Фактори ризику при захворюванні на рак. 

8. Наркотики. Види наркотиків. Небезпека наркоманії. 

Тема "Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі" 

1. Урбанізація та її негативні наслідки. 

2. Екологічне середовише в містах. 

3. Джєрело Забруднення атмосфери міст. Наслідки забруднення 

4. Забруденння міських приміщень. 

5. Якість питної воли б містах. Очищення питної води. 

6. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст. 

7. Людина та її здоров'я в урбанізованому середовиші. 
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