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 ВСТУП 
Методичні рекомендації, контрольні завдання та робочий зошит з курсу 

"Безпека життєдіяльності" (БЖД) розроблений для студентів заочної і 
дистанційної форм навчання. У виданні об'єднані методичні рекомендації та 
контрольні завдання до кожної з тем курсу, що дозволяє студентам 
ефективніше вивчати дисципліну і зразу ж виконати контрольну роботу. 
Використання спеціального видання для контролю знань студентів, в 
порівнянні з написанням рефератів чи розрахункових завдань значно зменшить 
кількість неякісних робіт, чи робіт замовлених або готових робіт, які широко 
представлені в Іnternet. Це перте таке видання з безпеки життєдіяльності в 
Україні. 

Методичні рекомендації, контрольні завдання та робочий зошит з курсу 
"Безпека життєдіяльності" містить методичні рекомендації щодо вивчення всіх 
тем дисципліни БЖД з посиланням на основну та додаткову літературу. До 
кожної теми додано тематичний словник, що дозволяє зекономити час 
студентів на пошук значень основних термінів відповідної теми. У виданні 
також подані приклади розв'язання задач, необхідні схеми, графіки і таблиці. 
Друга частина кожної теми являє собою набір завдань для самостійного 
виконання студентом. До завдань, у відповідності до теми, можуть входити 
відкриті та закриті тести, розрахункові та ситуаційні задачі, невеличкі огляди чи 
дайджести. Таким чином видання дозволяє широко впровадити тестування, яке 
передбачається при використанні кредитно-модульної системи оцінки знань 
студентів. Це забезпечує практичне запровадження Європейської кредитно-
трансферної та акумулюючої системи (ЕСТ8). 

 
Мета і завдання дисципліни БЖД 

 
Курс "Безпека життєдіяльності" спирається на Концепцію О ОН про 

сталий людський розвиток, Європейську систем}' освіти у сфері ризику, інші 
міжнародні та національні програми та наукові дослідження у сфері безпеки 
людини. Курс має світоглядно-професійний характер спрямований на 
одержання фундаментальних знань, умінь і навиків, формування поглядів, 
цінностей і поведінки з метою запобігання виникнення та зменшення ризику для 
життя і здоров'я людей. Метою курсу є теоретична та практична підготовка 
майбутніх фахівців по опануванню вмінь створювати безпечні умови життя і 
діяльності переважно у невиробничій та певних сегментах виробничої сфер, 
осягнення принципів гармонійного розвитку особистості, сталого розвитку 
суспільства. Вирішення цих питань забезпечує формування у майбутнього 
фахівця цілісної системи знань та вмінь необхідних для прийняття 
обгрунтованих рішень у сфері безпеки людини на рівні: людини, сім'ї, 
суспільства, підприємства, галузі, регіону, країни та світу в цілому. 



Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система 
(оцінка якості підготовки ) 

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер 
життєдіяльності. Національна освіта України чітко визначила орієнтир на 
входження в європейський освітній простір, що передбачає насамперед 
модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, практичне 
приєднання до Болонського процесу. Входження України до єдиного 
Європейського та Світового освітнього простору передбачає запровадження 
Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS). 

Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) була розроблена 
як засіб покращання визнання освіти для навчання за кордоном. За своєю суттю 
ЕСТS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності 
навчальних програм. 

Використання ЕСТS передбачає, зокрема, широке впровадження 
тестування студентів, що дозволяє адекватно оцінювати їхні вміння та знання. 
Крім того, тестування дозволить легко використовувати систему оцінювання 
прийняту в університеті з переведенням оцінок до національної шкали та шкали 
ЕСТS. Критерії оцінювання досягнень студентів та відповідність оцінок за 
шкалою ЕСТS національній шкалі та шкалі навчального закладу подано у табл. 
1. 

Таблиця 1. Відповідність балів, оцінок за національною шкапою та ЕСТS: 
 

Бали Національна 
шкала ECTS Примітки 

90-100 Відмінно  A  
82-89 B  
75-81 Добре  C  
67-74 D  
60-66 Задовільно  E  

35-59 Незадовільно  FX Можливе повторне 
складання 

1-34 Незадовільно F Обов’язковий 
повторний курс 

 
FХ означає: «незадовільно» - необхідно виконати певну додаткову роботу для 

успішного складання. 
Оцінки системи ЕСТS від «А» до «Е» присвоюються за умови здачі заліку, і 

оцінки від «FХ» до «F» присвоюються у випадку його нездачі. 



 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ВИДАННЯМ 

Кожна тема курсу подана у виданні, для зручності містить два блоки: 
методичні рекомендації та контрольні завдання. 

 
Робота з методичними рекомендаціями. 

В методичних вказівках викладення матеріалу подається у відповідності 
до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, зокрема, Науково-
методичної комісії з безпеки життєдіяльності Науково-методичної Ради 
Міністерства освіти і науки України методичних рішень прийнятих на 
наукових конференціях, семінарах, засіданнях, нових блоків змістових модулів 
Галузевих стандартів вищої освіти тощо. 

Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час 
самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності". Процес навчання, під 
час вивчення цієї дисципліни, передбачає опанування комплексу знань і вмінь 
необхідних для повсякденного життя та професійної діяльності, зорієнтований 
на розвиток творчої особистості студента — майбутнього фахівця нового 
покоління. 

Опрацювання навчального матеріалу рекомендується здійснювати за 
допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телекомунікаційних 
технологій (комп'ютерних програм, мережі Іпіетеі, аудіовізуальної інформації 
тощо), що є вимогою сучасного технічного розвитку цивілізації і зорієнтовано на 
формування інтелектуального потенціалу України та розвиток духовної культури 
особистості. 

Навчання направлене не тільки на набуття необхідних компетенцій 
студентом, але й повинно стимулювати володіння культурою мови, логічне 
мислення, вміння формулювати висновки, формувати широкий світогляд, 
позитивні моральні засади. 

Самостійна творча робота студента передбачає: 
- глибоке  засвоєння навчального матеріалу шляхом опрацювання 

рекомендованої літератури; 
- самостійне виконання тестових завдань, розрахункових і ситуаційних задач, 

написання оглядів, дайджестів, статей, рефератів, пошук і аналіз 
відповідної статистичної інформації, тощо;  

- підготовку до участі у студентських  конференціях, олімпіадах, виконання 
елементів для наукової роботи тощо. 
Методичні рекомендації є першим блоком кожної з поданих у виданні 

тем. На початку слід звернути увагу на тематичний словник, в зв'язку з тим, що 
розробка формулювання деяких термінів до кінця не завершена і тому може 
суттєво відрізнятися в різних виданнях. У тематичному словнику всі 
формулювання подані у найкращому з варіантів, переважно у відповідності до 
енциклопедичних словників, чи останніх наукових праць. 

Далі йдуть власне методичні рекомендації, які висвітлюють, на що 
необхідно звернути більшу увагу.   Тут же подані приклади розв'язання типових 
задач. Рекомендована література визначає основні навчальні посібники до даної 



теми та додаткову літературу, яка може містити більшу чи меншу частину 
матеріалу поданої теми, містити додаткову інформацію, корисну при 
поглибленому вивченні певної теми, написанні індивідуальних творчих робіт 
тощо. 

 
Методика опрацювання навчального матеріалу 

Належне оволодіння навчальним матеріалом з курсу безпеки 
життєдіяльності потребує опрацювання як основної так і додаткової літератури, 
періодичної преси. 

Навчання з безпеки життєдіяльності у вищих учбових закладах 
направлене, перш за все, на формування у майбутнього фахівця культури щодо 
його безпеки, відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки тощо. 
Акценти переносяться з питань виявлення тих чи інших негативних явищ чи 
впливів середовища, на забезпечення комплексної безпеки людини на основі 
системного підходу, що включає екологічні, технічні, соціальні, психологічні та 
духовні засади. Це забезпечує, не тільки адекватну реакцію на негативні 
фактори, але й дозволяє майбутнім фахівцям ефективно розробляти методи 
усунення негативних факторів, запобігання небезпек, та зменшення наслідків їх 
прояву. 

Специфікою безпеки життєдіяльності, як науки, є використання методів і 
досягнень фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, 
фізики, хімії, психології, соціології, екології тощо; тісно пов'язана з 
практичною діяльністю людини. Тему при вивченні тем курсу необхідно 
обов'язково користуватися не тільки підручниками з безпеки життєдіяльності та 
додатковою літературою, але й підручниками і довідниками з біології, фізики, 
хімії, психології, соціології, права, тощо. Наприклад, при вивченні питань 
фізіологічної та психологічної безпеки людини необхідно повторити: будову 
нервової, ендокринної і т.д. систем людини (шкільний предмет — анатомія 
людини); поняття про відчуття і почуття, інтелект, волю (предмет — людина і 
світ). При вивченні питань впливу електричних та електромагнітних факторів на 
людину необхідно повторити природу електромагнітного випромінювання, його 
види, види полів: магнітне, електричне, гравітаційне тощо, природу та параметри 
електричного стуму (предмет — фізика); базові положення електробезпеки 
(предмет — основи безпеки життєдіяльності); деякі положення невідкладної 
допомоги при нещасних випадках. 

Особливу увагу при вивченні курсу необхідно приділити студентам, які не 
мали змоги належним чином вивчати в загальноосвітній школі предмет — основи 
безпеки життєдіяльності. 

Одним з ефективних засобів підготовки до занять є використання 
комп'ютерної техніки. 

На сьогоднішній день випущено значну кількість СО-дисків з 
різноманітних аспектів безпеки життєдіяльності людини: 

® перша медична допомога, 
® енциклопедія катастроф,  
® велика енциклопедія Кирила і Мефодія та ін. 



Перспективним методом самопідготовки є використання студентами 
мережі Метеі. Саме в Іпіетеі, на відміну від СО-дисків, інформація швидше 
поновлюється, крім того, тут міститься багато статистичної, наукової, наочної 
інформації, що розміщена на сайтах міністерств, відомств, наукових 
організацій, видавництв тощо. 

Пошук сайтів та конкретних тем можна здійснити за допомогою 
пошукових систем: avanport.com, rambler.ru, yahoo.com тощо. 

При вивчені питань, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями, можна 
скористатися сайтом Міністерства надзвичайних ситуацій, де представлена 
аналітична, статистична інформація та електронна версія періодичної преси — 
сайт www.mns.gov.ua. 

Опанувати питаннями з корпоративної безпеки допоможе інформація, 
розміщена на сайтах: 

- журналу "Бизнес и безопасность" — www.bsm.cjm.ua; 
- журналу "Охранные системи" — www.security.com.ua. 

Багато  цінної та важливої інформації, що стосується курсу безпека 
життєдіяльності, міститься на сайті ООН – www.un.org. 

Перелік деяких корисних сайтів, що допоможуть у поглибленому 
вивченні питань безпеки наведено в списку рекомендованої літератури. 

 
Робота із контрольними завданнями. 

Друга частина кожної теми містить набір контрольних завдань: тестів, 
розрахункових та ситуаційних задач. Самостійна контрольна робота передбачає 
виконання всіх тем та всіх видів завдань, які подані до кожної теми. Варіанти 
завдань обираються у відповідності до двох останніх номерів залікової книжки 
студента у відповідності з таблицею 1. Таким чином з усіх завдань кожного виду 
студент виконує тільки два (2). 

Наприклад у першій темі «Теоретичні основи БЖД» пропонуються до 
виконання: 

- закриті тести, 
- тести на доповнення (відкриті тести) та запитання, 
-. розрахункові задачі. 

Студенту слід виконати по два завдання з кожного виду - тобто два 
закритих теста, два теста на доповнення, та дві розрахункові задачі. 

Відповіді на закриті тести слід вписати у відповідну таблицю подану 
після них. Відповіді на тести на доповнення вписуються у спеціально 
перебачених для цього місцях, теж поданих після тестів. Розв'язки задая теж 
вписуються у відповідні місця, а відповіді у таблицю. Відповіді на закриті тести та 
розв'язки задач всіх тем поданих у даному виданні переносяться у підсумкову 
таблицю відповідей подану в кінці книги. 

 
Вибір варіанта завдання. 

Варіанти  завдань для  самостійного  виконання  обираються  за  двома 
останніми цифрами залікової книжки у відповідності з поданою таблицею. 

 



Таблиця 1. 
Номера контрольних завдань у відповідності до номера залікової 

книжки. 
№ залікової 

книжки 
№ 1-го 

запитання 
(тесту, задачі) 

№ 2-го 
запитання 

(тесту, 
задачі) 

 № 
залікової 
книжки 

№ 1-го 
запитання 

(тесту, задачі) 

№ 2-го 
запитання 

(тесту, 
задачі) 

00 2 1  50 9 6 
01 3 2  51 10 7 
02 4 3  52 11 8 
03 5 4  53 12 9 
04 6 5  54 13 10 
05 7 6  55 14 11 
06 8 7  56 15 12 
07 9 8  57 9 1 
08 10 9  58 10 2 
09 11 10  59 11 3 
10 12 11  60 12 4 
11 13 12  61 13 5 
12 14 13  62 14 6 
13 15 14  63 15 7 
14 7 1  64 5 1 
15 8 2  65 6 2 
16 9 3  66 7 3 
17 10 4  67 8 4 
18 11 5  68 9 5 
19 12 6  69 10 6 
20 13 7  70 11 7 
21 14 8  71 12 8 
22 15 9  72 13 9 
23 3 1  73 14 10 
24 4 2  74 15 11 
25 5 3  75 10 1 
26 6 4  76 11 2 
27 7 5  77 12 3 
28 8 6  78 13 4 
29 
30 

9 7  79 14 5 
30 10 8  80 15 6 
31 11 9  81 6 1 

 



 
32 12 10  50 7 2 
33 13 11  51 8 3 
34 14 12  52 9 4 
35 15 13  53 10 5 
36 8 1  54 11 6 
37 9 2  55 12 7 
38 10 3  56 13 8 
39 11 4  57 14 9 
40 12 5  58 15 10 
41 13 6  59 11 1 
42 14 7  60 12 2 
43 15 8  61 13 3 
44 4 1  62 14 4 
45 5 2  63 15 5 
46 6 3  64 12 1 
47 7 4  65 13 2 
48 8 5  66 14 3 
49 2 1  67 15 4 

       
Резерв 14 1  Резерв 13 1 
Резерв 15 2  Резерв 14 2 
Резерв 15 1  Резерв 15 3 

 
Наприклад якщо номер залікової книжки 2345 то в лівій колонці таблиці 

шукаємо цифру 45 і відповідно знаходими номера завдань № 5 і № 2. Ці номера 
завдань залишаються незмінними для всіх тестів, задач всіх тем поданих у 
даному виданні. 

Якщо номер залікової книжки закінчується цифрами року вступу, або 
іншими цифрами, що не змінюються в групі чи на потоці, наприклад 345-06, 346-
06, 347-06, тоді номера завдань обираються за двома останніми цифрами, що 
змінюються, наприклад, у даному випадку 346-06. Для студентів, які 
переводилися з інших навчальоних закладів і ще не мають залікової книжки, тих 
хто втратив залікову книхку, для тих, хто мають залікові книжки у номері яких є 
виключно букви та при повторі номерів у групі чи на потоці обираються резервні 
варіанти завдань, обов'язково за погодженням з викладачем. 

Обрані номера контрольних завдань вписуються у відповідні графи всіх 
таблиць відповідей і результатів, а також на титульну сторінку. 

 
Методичні рекомендації по роботі з тестами 

Щоб правильно відповісти на запитання необхідно: 
- Опрацювати текст лекції, основну та додаткову рекомендовану літературу. 
- Пам'ятати, що на кожне запитання є лише одна вірна відповідь. 



- Серед відповідей є вірні але не повні відповіді, такі відповіді при вирішенні 
тесту слід вважати невірними, тобто обирати потрібно найкращу, 
найточнішу відповідь. 

- Пам'ятати, що одна і та сама відповідь у різних числових форматах може 
виглядати по різному. 

- Уважно читати запитання. 
- Якщо відповіді дуже великі необхідно порівнювати їх поетапно. 

Наприклад відповіді на запитання  "В процесі технологічної та 
кулінарної обробки шкідливі речовини з'являються в харчових продуктах 
внаслідок надходження їх:" "Перша" відповідь - "З фунту, з атмосфери, 
з води, утворюються всередині внаслідок технологічної переробки, 
внаслідок неправильного застосування пестицидів, внаслідок контакту з 
обладнанням, виробляються мікро- та макроорганізмами" і друга відповідь 
"З атмосфери, з води, утворюються всередині внаслідок технологічної 
переробки, внаслідок контакту з обладнанням, вносяться як харчові 
добавки або разом з ними, виробляються мікро- та макроорганізмами". 
Для їх порівняння знаходимо подібність та відмінність відповідей. Так, 
перша відповідь містить такі відмінності - "з грунту", "внаслідок 
неправильного застосування пестицидів". Знайшовши хоча б одну таку 
відмінність, наприклад "з грунту" оцініть її правильність. В даному випадку 
такий шлях надходження відсутній, отже перша відповідь неправильна. 
Таким чином можна навіть не читати повного тексту відповіді а, 
визначити її правильність за першою тезою. Аналогічним чином 
порівнюєте і інші відповіді. 

 
Методичні рекомендації по вирішенню задач 

Перед вирішенням задач уважно вивчіть літературу, опрацюйте приклади 
вирішення задач подані у блоці методичних рекомендацій, розв'яжіть задачу на 
чернетці та акуратно впишіть хід розв'язку у відповідні графи та таблицю 
результатів. 

 
Оцінювання завдань 

Оцінка закритих тестів. За вірну відповідь виставляється 1 бал, або його 
еквівалент в залежності від прийнятої системи оцінки знань, за невірну 
відповідь 0 балів. 

Оцінка відкритих тестів. Проводиться гак само як і закритих, вірно 1 
бал, невірно 0 балів, з тією різницею, що при не зовсім повній відповіді, а бо при 
відповіді, яка містить незначну помилку нараховується 0,5 бала, або його 
еквівалент. Не зовсім повною рахується відповідь, що містить не менше 
половини необхідної інформації, незначною помилкою вважається така, що не 
суперечить основному закону чи положенню на який дається відповідь.  

Оцінка розрахункових задач. Дія зручності оцінювання деякі задачі розбиті 
на підзадачі, за правильний розв'язок нараховується 1 бал, за неправильний 0 
балів. Будьте уважними, у випадку, якщо перша частина задачі, що має 



проміжні розв'язки зроблена невірно і це потягнуло за собою помилку у 
вирішенні всієї задачі, то оцінка за задачу складає: 0 балів.  

Підсумкова оцінка самостійної роботи. Загалом сумарна кількість балів 
за всі види контролю максимально може складати 100 балів. З них за закриті тести 
та задачі (50 відповідей) максимально може бути отримано 50 балів, за відкриті 
тести, відповіді на запитання тощо ще 50 балів. Оцінка самостійної роботи 
студена визначається за таблицею 1 (Відповідність балів, оцінок за 
національною шкалою та ЕСТ5), у відповідності до фактично набраних балів. Слід 
пам'ятати, що це тільки оцінка Вашої самостійної роботи.  

Підсумкова оцінка з дисципліни, підсумкова оцінка складається на основі 
(середнього значення) оцінки за самостійну роботу (максимум 100 балів) і 
оцінки отриманої під час підсумкового контролю знань з дисципліни 
(максимум 100 балів). Коефіцієнт вагомості оцінки самостійної роботи 
приймається за 50%, якщо інше не буде повідомлено викладачем у 
відповідності до чинних документів МОНУ, університету, відповідного 
інституту, факультету, кафедри тощо. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО  

МАТЕРІАЛУ ТА ЗАВДАННЯ 
 

ТЕМА 1. «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЖД» 
   ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

Безпека — це такий стан складної системи (в т.ч. людини), за якого 
дія зовнішнє та внутрішніх факторів не призводить до погіршення чи 
неможливості їїі|'нкціонувгння і розвитку.  
Безпека людини - це такий стан людини, дали дія зовнішніх і внутрішніх факторів 
не призводить до смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, 
свідомості, психіки та людини в тілом», не перешкоджає досягненню певних 
бажаних для людини цілей. 
Безпека життєдіяльності — інтегральна наука, що вивчає процеси взаємодії 
людини з внутрішнім та навколишнім іередовищем у всіх сферах 
життєдіяльності людини. 
Ергономіка — наука, що аивчає допусти фізичні, нервові та психічні 
навантаження на людину а процесі пряі, проблеми оптимального пристосування 
навколишніх умов виробництва для ефективної праці. 
Життєдіяльність — процес існування людини в просторі та часі.  
Квантифікація — кількісне вираження   якісних   ознак.    Квантифікація 
небезпеки- введення кількісних характеристик»£безпеки. 
Небезпека — це можливість виникнення о^хшш\, за яких матерія, поле, 
енергія, інформація чи їх поєднання можуть тз*м чином «плинути на складну 
систему, що це призведе до погіршення чи неюжливості її функціонування і 
розвитку. і 
Ризик — кількісна оцінка небезпеки. 

АНОТАЦІЯ ТЕ0 
1.1. Предмет безпеки життєдіяльності 

Актуальність предмету "Безпека життє^льності". Основні завдання науки 
про безпеку людини, історія її розвитку Визначні вченні, що зробили вагомий 
вклад в розвиток науки про безоку життаіяльності людини. Багатогранність сфер 
діяльності людини та і безпеки, що досліджуються "Безпекою життєдіяльності": 
індивідуальна та колеїтивна; виробнича, корпоративна, побутова; соціальна та 
глобальнібезлека. 
1.2. Теоретичні основи безпеШ життєдіяльності Безпека життєдіяльності як 
нова інтеіраі>на наука. Зв'язок науки пр 

 



безпеку життєдіяльності людини з іншими науками і навчальними 
дисциплінами: фізикою, хімією, біологією, охороною праці, екологією та 
соціоекологією, цивільною обороною, ергономікою, фізіологією та психологією 
праці, медициною, соціологією, соціальною психологією, маркетингом, 
економікою, менеджментом, кібернетикою тощо. 

Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Основні висновки щодо 
забезпечення прийнятної безпеки людини. 

 
1.3. Теорія небезпеки та ризику 

Потенційні небезпеки. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та 
необхідні фактори навколишнього середовища. Таксономія, ідентифікація та 
квантифікація небезпек. Поняття про ризик. Види ризиків: виправданий, 
невиправданий, фізичний, політичний, економічний. Методи визначення 
ризику: інженерний, модельний, статистичний, соціологічний, експертний. 

Ризик обчислюють за формулою: 

 
 

де: R -ризик за певний період часу, 
n - кількість фактичних проявів небезпеки (травм, аварій, катастроф) за 

певний період часу, 
N - теоретично можлива кількість небезпек для даного виду діяльності чи об 

'єкта. 
Прийнятний ризик та поняття про безпеку. 
Основні принципи забезпечення безпеки — основні шляхи практичного 

застосування досягнень безпеки життєдіяльності для сталого гармонійного 
еволюційного розвитку людини та суспільства. 

 
1.4. Економіка безпеки життєдіяльності 

Економічні втрати від наслідків надзвичайних подій у світі, країні, на 
підприємстві. Економічні важелі підвищення безпеки людини. 

 
Приклад розв'зання задачі  

Умова задачі. Обчисліть ризик травмування людей зайнятих певним 
видом діяльності (в розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб що 
займаються цією діяльністю - 200, а за останні 5 років травми одержали З особи, 
(відповідь на першу частину задачі). 

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на 
сьогоднішній день) у світовій практиці (відповідь на другу частину задачі).  

Розв'язок Визначаємо середньорічну кількість травмованих осіб, для 
цього ділимо кількість постраждалих на кількість років за які сталися ці трагічні 
події. 



 
Далі знаходимо величину ризику за вище поданою формулою. 

 
Відповідь на першу частину задачі - "Ризик травмування дорівнює 0,003 або 

3*10 3." 
У наступні частині задачі необхідно порівняти отриманий результат з 

величиною прийнятного ризику, який визначений у світовій практиці і 
дорівнює 1-10 6, для цього отриманий результат ділимо на прийнятний ризик. 

 
Відповідь на другу частину задачі - "Ризик травмування людей більший за 

прийнятний у 3000 разів". 
 

 
Рекомендована література: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 40, 69 

 
Завдання до теми 

"Теоретичні основи БЖД" 
ЗАКРИТІ ТЕСТИ 

 
1. Безпека життєдіяльності це наука про: 

Охорону праці 
Технічні пристрої 
Надзвичайні ситуації 
Навколишнє середовище 
Вплив на людину екзогенних та ендогенних факторів 
 

2. Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності духовний аспект 
діяльності людини? 

Так 
Ні 
Тільки на виробництві 
Тільки під час надзвичайних ситуацій 
 

3. Чи є предметом вивчення безпеки житієдіяльності суспільний аспект 
діяльності людини? 

Ні 
Так 
Тільки на виробництві 
Тільки під час надзвичайних ситуацій 

 



 
4. Визначте твердження, що найточніше висвітлює завдання безпеки 

життєдіяльності: 
Виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзо та 

ендогенними факторами 
Забезпечення повної безпеки 
Захист населення від зброї масового враження 
Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, 

інформацію та умовами надзвичайних ситуацій 
5. Наука, що вивчає діяльність людини, яка пов'язана з використанням 

технічних засобів називається: 
Безпека життєдіяльності 
Ергономіка 
Генна інженерія 
Кібернетика 
Техноміка 

6. Наука, що вивчає інформаційну взаємодію між людиною і машиною 
називається: 

Інженерна психологія 
Інформатика 
Кібернетика 
Ергономіка 
Техноміка 

7. Небезпека створюється особливими властивостями ........ що не сумісні з 
характеристиками людини, (підставити пропущені слова) 

1. Речовини, полк, випромінювання та їх поєднання 
2. Матерії, поля, енергії, інформації та їх поєднання 
3. Людей, технічних засобів та екологічних факторів та їх поєднання 
4. Технічних засобів, екологічних факторів та інформації та їх поєднання 
5. Діяльності людини 

8. Будь якийпри певних умовах можуть створювати небезпеку для 
людини чи довкілля: (підставити пропущені слова) 

Суб'єкт 
Об'єкт 
Ризик та непевність 
Об'єкт, суб'єкт, явище, енергія та інформація 
Ризик, об'єкт, суб'єкт, явище, інформація 

9. Класифікація та систематизація явищ, процесів тощо, що здатні 
завдавати шкоди називається: 

1. Ідентифікація небезпек 
2. Квантифікація небезпек 
3. Номенклатура небезпек 
4. Таксономія небезпек 
5. Класиномія небезпек 



 
10. Виявлення типу небезпеки та встановлення її характеристик 

називається: 
1. Таксономія небезпек 
2. Ідентифікація небезпек 
3. Квантифікація небезпек 
4. Типіфікація небезпек 
5. Номенклатура небезпек 

11. Введення кількісних характеристик для оцінки ступеня 
небезпеки називається: 

1. Квантифікація небезпек 
2. Таксономія небезпек 
3. Номенклатура небезпек 
4. Інтегралізація небезпек 
5. Ідентифікація небезпек 

12. Прийнятний рівень ризику для життя і здоров'я людини у світовій 
практиці становить: 

 
13. Перелік назв, термінів, явищ, що здатні завдавати шкоди 

систематизованих за певними ознаками називається: 
1. Таксономія небезпек 
2. Систематизація небезпек 
3. Ідентифікація небезпек 
4. Квантифікація небезпек 
5. Номенклатура небезпек 

14. Ризик це: 
1. Коли людина збирається зробити щось небезпечне 
2. Кількісна характеристика небезпеки 
3. Якісна і кількісна характеристика небезпеки 
4. Якісна характеристика небезпеки 
5. Коли людину очікує небезпека 

15. Інженерний, модельний, експертний, соціологічний, 
статистичний, інтерполяція —: 

1.Методи ліквідації небезпеки 
Методи визначення ризику 
Методи забезпечення безпеки 
Методи попередження безпеки 



 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ:  

 
№ 
з/п Тема № тестового 

запитання № відповіді 

1. «Теоретичні основи БЖД»   
2. «Теоретичні основи БЖД»   
 

ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ 
1. Безпека життєдіяльності це наука про: ................................... 
2. Завдання безпеки життєдіяльності ........................................................ 
3. Основним міжнародним законодавчим актом на якому ірунтується БЖД є ........... 
4. Основні теоретичні положення безпеки життєдіяльності звучать так:................... 
5. Найважливіші висновки з основних теоретичних положень безпеки 

життєдіяльності звучать так:................................. 
6. Безпека життєдіяльності ґрунтується на таких науках...................... 
7. Небезпека це .......................... 
8. Безпека це ............................. 
9. Загальні принципи забезпечення безпеки включають........................ 
10.Ризик це .................................................  
11. Є такі види ризиків...................... 
12.Є такі методи визначення ризику........................ 
13.Небезпеки класифікують за такими ознаками...................... 
14.Ідентифікація та номенклатура небезпек це........................... 
15.Квантифікація та таксономія небезпек це................................ 
 
Відповідь на запитання №........................ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Відповідь на запитання №...... 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ЗАДАЧІ 

 
1. Обчисліть ризик травмування людей зайнятих певним видом діяльності (в 

розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб що займаються цією 
діяльністю - 800, а за останні 10 років травми одержали 2 особи. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на 
сьогоднішній день) у світовій практиці. Відповідь 2. 

 
2. Обчисліть ризик під час зимової риболовлі (в розрахунку за рік), якщо в 

середньому у регіоні нараховується 2500 рибалок, а за останні 16 років 
потерпіло 3 особи. Відповідь 1. 

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2 



 
 
3. Обчисліть ризик утоплення (в розрахунку за рік), якщо в середньому за рік на 
озері купається 1009 осіб, а за останні 8 років потонули З особи. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
4. Обчисліть ризик захворювання на грип (в розрахунку за рік), якщо в середньому у 
селі проживає 750 осіб, а за останні 8 років захворіло 2 особи. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
5. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті N (в розрахунку за рік), якщо в 
середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 4,5 років потрапили в 
аварію і були травмовані 7 осіб. Відповідь І.  
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
6. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті В (в розрахунку за рік), якщо в 
середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 16 років потрапили в 
аварію і були травмовані 9 осіб. Відповідь 1.  
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
7. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо 
загальна кількість працюючих складає 60 чоловік, а за останні 21 рік травми 
одержали 2 особи. Відповідь І. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
8. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо 
загальна кількість працюючих складає 5000 чоловік, а за останні 4,5 роки травми 
одержали 4 особи. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
9. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо 
загальна кількість працюючих складає 10000 чоловік, а за останні 18 років травми 
одержали 4 особи. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 



 
 
 

10. Обчисліть ризик захворювання на грип (в розрахунку за рік), якщо в 
середньому у місті проживає 3000000 осіб, а за останні 5 років захворіло 600000 
осіб. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 

Обчисліть ризик аварії на авіаційному транспорті (в розрахунку за рік), якщо 
авіакомпанія А має 120 літаків, що виконуують регулярні рейси, а останні 20 
років авіакатастрофи зазнало 3 літаки. Відповідь 1.  

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
Обчисліть ризик аварії на авіаційному транспорті (в розрахунку за рік), якщо 

авіакомпанія В має 75 літаків, що виконуують регулярні рейси, а останні 22 роки 
авіакатастрофи зазнало 2 літаки. Відповідь 1. 

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
Обчисліть ризик для авіапасажира (в розрахунку за рік (365 днів)), якщо 

авіакомпанія С щоденно перевозить 450 пасажирів, а останні 17 років, внаслідок 
авіакатастроф загинуло 56 осіб. Відповідь 1. 

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 
Обчисліть ризик для авіапасажира (в розрахунку за рік (365 днів)), якщо літаки 

авіакомпанії С щоденно роблять 10 рейсів, а останні 37 років, авіакатастрофи 
зазнав один літак. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній 
день) у світовій практиці. Відповідь 2. 
 

15. Обчисліть ризик програти всі гроші в казино (в розрахунку за рік (365 днів)), 
якщо в казино щоденно грають 100 осіб, а тільки 5 осіб з них виграють гроші, 5 
осіб виходять з тією ж сумою з якою прийшили і 20 осіб програють тільки 
частину грошей. Відповідь 1. 
Порівняйте обчислений рівень ризику програшу (психологічної травми) з 

нормованим ризиком фізичного травмування (прийнятним на сьогоднішній день) у 
світовій практиці. Відповідь 2 



Задача № ........... 
Розв’язок _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Задача № ........... 
Розв’язок_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

ВІДПОВІДІ НА ЗАДАЧІ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ: 
 

№ з/п Тема № задачі Відповідь 1 
3а. «Теоретичні основи БЖД»   
4а. «Теоретичні основи БЖД»   
   Відповідь 2 
3б. «Теоретичні основи БЖД»   
4б. «Теоретичні основи БЖД»   
 



ТЕМА 2. 
"ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЗДОРОВ'Я" 

 
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

Аутогенний —  (грецьк.autos - «сам»  + genos – «народження»), мед. — той, що 
виникає в самому організмі.  
Аутогенне тренування — психотерапевтичний метод, що поєднує навчання 
мускульному розслабленню з елементами самонавіювання; те ж, що і аутотренінг. 
ВООЗ — всесвітня організація охорони здоров'я. 
Здоров'я — «стан повного фізичного, психічного, духовного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад» (за визначенням 
ВООЗ). 
Патологія — (нім. Pathologie < грецьк. Pathos “страждання, хвороба” + logos 
“наука”), мед. — 1) розділ медицини, що вивчає хвороботворні процеси, 
відхилення від норми в організмі; 2) хворобливе відхилення від норми. 

 
АНОТАЦІЯ ТЕМИ 

2.1. Предмет валеології 
Розвиток та завдання валеології. Основи теорії і практики культури 

здоров'я людини. Проблеми здоров'я в житті людини. Вплив науково-
технічного прогресу на здоров'я людини. Фактори здоров'я. Внутрішня 
рівновага організму людини. 

Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров'я людини. 
 

2.2. Людина як біоенергетична система 
Древні та сучасні наукові погляди на людину як цілісну біоенергетичну 

систему. Роль біоенергетики у формуванні здорового функціонування 
організму. 

 
2.3. Здоровий спосіб життя 

Здоров'я та патологія. Оздоровчі системи. Роль психологічного стану 
організму у формуванні фізіологічного здоров'я. Психологічний клімат 
колективу, його вплив на самопочуття. Аутогенне тренування. 

 
2.4. Профілактика ВІЛ/СНІДу 

Біологічна природа ВІЛ-інфекції. СНІД. Шляхи передачі ВІЛ. Методи 
запобігання та зменшення ризику зараження на ВІЛ. Контактування з ВІЛ-інфі 
кованими людьми. 

 
2.5. Профілактика шкідливих звичок 

Причини виникнення шкідливих звичок, їх наслідки для людини. Методи 
протидії залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків. 
Профілактика шкідливих звичок. 



 
Рекомендована література: 4, 5, б, 7, 8, 10, 11, 13, 25, 27, 43, 56, 64 

 
 

Завдання до теми 
"Психофізіологічні основи безпеки здоров'я" 

 
ЗАКРИТІ ТЕСТИ 
1. Валеологія — наука про: 

1. Особливі методи лікування хвороб 
2. Формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, 

психічному, фізичному і соціальному аспектах 
3. Формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в психічному і 

фізичному аспектах 
4. Формування патологічних змін в організмі під впливом різноманітних 

факторів навколишнього середовища 
 

2. Здоров'я — це; 
1. Стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя 

людини 
2. Запас сил організму опиратися хворобі 
3. Відсутність хвороб чи фізичних вад 
4. Філософська категорія, пов'язана із життєдіяльністю людини 
 

3. Відмітьте фаісгор, що найбільше впливає на здоров'я людини: 
1. Стан довкілля 
2. Спосіб життя 
3. Стан медичного обслуговування 
4. Спадковість 
 

4. Відмітьте фактор, що найменше впливає на здоров'я людини: 
Спосіб життя 
Спадковість 
Стан довкілля 
Стан медичного обслуговування 
 

5. Чн належать проблеми харчування до питань здорового способу життя? 
1. Однозначно так (належить) 
2. Не належить 
3. Харчування слабко та тільки опосередковано впливає на здоров'я, тому це 

не є основним питанням здорового способу життя 
 

6. Чи належить піст і голодування до факторів оздоровлення? 
1. Ні 
2. Постити та голодувати (з власного бажання) однозначно шкідливо 
3. Належить до факторів оздоровлення 

 



4. Позитивна дія посту та голодування підтримується виключно 
служителями церкви внаслідок традицій і не має наукового 
обгрунтування 

 
7. Основа здорової сім'ї це: 

1. Спільність мети, інтересів, моральної відповідальності, створення 
умов кожному члену сім'ї для його постійного вдосконалення тощо 

2. Наявність подружнього контракту 
3. Генетичне здоров'я кожного з партнерів 
4. Сумісність партнерів за групою кропі 
 

8. Який вид залежності викликають наркотики? 
1. Фізичну 
2. Психічну 
3. Фізичну і психічну 
4. Фізичну залежність викликають тільки сильні наркотики, слабкі не 

викликають залежності 
 

9. Наведіть безпечну денну дозу алкоголю: 
1. 50 г 
2. 100 г 
3. 200 г 
4. Безпечна доза залежить від маси людини 
5. Безпечних доз алкоголю не існує 
 

10.Назвіть, яким шляхом гарантовано не передається ВІЛ від однієї людини 
до іншої: 
1. Проколювання вух, нанесення татуювання 
2. Користування однією зубною щіткою з ВІЛ інфікованим 
3. Статевий контакт з ВІЛ інфікованим 
4. Користування одним і тим самим посудом з ВІЛ інфікованим 
 

11.Назвіть, яким шляхом не передається ВІЛ від однієї людини до іншої: 
1. Пошкодженні шкірних покриттів, або слизових оболонок 

нестерильним медичним інструментарієм 
2. Укусі кровосисних комах 
3. Від інфікованої матері плоду під час вагітності, родів 
4 Годуванні дитини грудним молоком ВІЛ-інфікованою матір'ю 
 

12. Якщо вірогідне зараження ВІЛ було вчора, то чи будуть абсолютно 
достовірними результати аналізу через 7 діб? 

1. Так 
2. Ні 
3. Так, якщо був статевий контакт, в інших випадках - ні 
4. Ні, якщо був статевий контакт, в інших випадках – так 
 

13. Чи може ВІЛ-інфікована людина чи хвора на СНІД, заразити інших при 
кашлі, чханні 



1. Ні 
2. Так 
3. Так, але тільки у випадку якщо людина не просто ВІЛ-інфікована, а вже 

хвора на СНІД 
 

14. Основними системами захисту людини як біологічної істоти є : 
1. Гомеостаз 
2. Нервова система 
3.Система терморегуляції 
4. Опорно-руховий апарат 
5. Імунна система та система покроєних тканин  (шкіра, слизові 

оболонки) 
 

15. Поняття "здоровий спосіб життя» не включає: 
1. Загартування 
2. Професійне заняття спортом 
3. Достатня рухова активність 
4. Повноцінне раціональне харчування 
5. Культура статевих відносин 
6. Психоемоційну сталість 

 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ: 

 
№ 
з/п Тема № тестового 

запитання № відповіді 

5. "Психофізіологічні основи безпеки 
здоров 'я " 

  

6.  "Психофізіологічні основи безпеки 
здоров 'я " 

  

 
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ 

 
Валеологія — це наука про................................  
Технічний прогрес впливає на здоров'я людини  
Здоров'я людини це ..............  
Духовність, психіка та фізичне здоров'я пов'язані між собою таким чином........ 
5. Наркотики небезпечно вживати тому, що................................. 
6. Сприяють залученню до вживання наркотиків такі причини.............................. 
7. Палити небезпечно тому, що........................................ 
8. До соціальних та законодавчі шляхів подолання наркоманії належать.................. 
9. До економічних шляхів подолання наркоманії в суспільстві належать................... 
10.До заходів з профілактики п'янства та алкоголізму належать............................... 
11.Наслідки дії тютюнового диму на організм людини такі................................. 



12.До методів попередження розвитку шкідливих звичок належать  
13.Шляхи, якими гарантовано не передається ВІЛ від однієї людини до іншої... 
14.Якими шляхами передається ВІЛ від однієї людини до іншої:  
15.Поняття "здоровий спосіб життя" включає:  
 
Відповідь на запитання №...... 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Відповідь на запитання №...... 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



ТЕМА 3. 
"ОРГАНОЛЕПТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕК" 

 
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

Аналізатор — складається з рецепторів, провідникової та відповідної мозкової 
частини. Забезпечує сприйняття та аналіз інформації про явища, що відбуваються 
як у навколишньому середовищі, так і всередині самого організму. 
Вісцеральний — (нім. viszeral <лат. Viscera – “внутрішні органи”), анат. — той, 
що відноситься до внутрішніх органів організму. 
Латентний — (лат. latens (latentis) -- прихований, невидимий), спец. 
прихований, той, що зовні не проявляється. Латентний період —прихований 
період фізіологічної реакції. 
Рецептор — спеціальні чутливі утворення в організмі, що сприймають зовнішні 
та внутрішні подразники і перетворюють їх у нервові імпульси, які передають в 
центральну нервову систему.  
Тактильна чутливість — [лат. tactilis] — відчуття дотику. 

 
АНОТАЦІЯ ТЕМИ 

3.1. Аналізаторна система людини 
Роль аналізаторів у забезпеченні безпеки людини. Будова та функції 

аналізаторів людини: зір, слух, нюх; тактильна, больова і температурна 
чутливість. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Веб'ера-
Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка. Латентний період. 
 

3.2. Зоровий аналізатор 
Специфічні властивості зорового аналізатора. Межі сприйняття. 

Особливості сприйняття, гало, ентоптичні явища, міраж, зорові ілюзії. 
Сприйняття кольорів. Фізіологічна дія кольорів на людський організм. Кольори у 
безпеці. 
 

3.3. Слуховий аналізатор 
Межі сприйняття звуку. Інфразвук та ультразвук, шум. Поріг больового 

відчуття. Доплер-ефект. Реакції організму людини у різному звуковому 
середовищі. 
 

3.4. Інші види аналізаторів 
Нюховий аналізатор. Смаковий аналізатор. Нюховий та смаковий 

дальтонізм. Роль нюху і смаку у безпеці людини. Тактильна чутливість, 
температурна чутливість, больові відчуття. Вплив емоцій на больові відчуття. 
Руховий аналізатор. Вісцеральна чутливість. 



Рекомендована література: 4, 5, 6, 7, 8, 10 
 

Завдання до теми  
"Органолептичний аналіз небезпек" 

ЗАКРИТІ ТЕСТИ 
1 Блок. 

 
1. Органи чуття забезпечують сприйняття: 

1. Зовнішнього світу 
2. Стану організму людини 
3. Внутрішнього світу людини 
4. Більшості біологічно значущих екзо- та ендогенних чинників 
5. Положення тіла в просторі 
 

2. Аналізатор (за І.П. Павловим) складається з 
1. Екстерорецепторів та інтерорецепторів 
2. Рецепторів, провідникової частини, мозкової частини 
3. Механорецептори, хеморецептори, осморецептори, терморецептори, 

фоторецептори 
4. Органів чуття, сенсорних та аферентних систем 
 

3. Екстерорецептори несуть інформацію про: 
1. Зовнішній світ 
2. Стан організму людини 
3. Внутрішній світ людини 
4. Положення тіла в просторі 
 

4. Інтерорецептори несуть інформацію про: 
1. Зовнішній світ 
2. Положення тіла в просторі і зовнішній світ 
3. Стан організму людини та положення тіла в просторі 
4. Внутрішній світ людини 
 

5. Рецептори за видом енергії подразника поділяться на: 
1. Механорецептори, хеморецептори, осморецептори, терморецептори, 

фоторецептори 
2. Механорецептори, хеморецептори, осморецептори, терморецептори, 

фоторецептори, інтерорецептори, екстерорецептори 
3. Механорецептори, хеморецептори, осморецептори, терморецептори, 

фоторецептори, вісцерорецептори 
4. Механорецептори, хеморецептори, терморецептори, фоторецептори 
 

6. Механорецептори забезпечують такі види чутливості: 
і.  Тактильну, слухову, вестибюлярну, рухову і частково вісцеральну 



 
2. Слухову, вестибюлярну, рухову і частково тактильну 
3. Тактильну, слухову, рухову і частково вестибюлярну 
4. Слухову, нюхову, вестибюлярну, рухову і частково вісцеральну 
 

7. Хеморецептори забезпечують такі види чутливості: 
1. Слухову, нюхову, вестибюлярну і частково вісцеральну 
2. Нюхову, смакову, вісцеральну і частково вестибюлярну 
3. Нюхову, смакову і частково вісцеральну 
4. Вісцеральну, смакову і частково нюхову 
 

8. У людини є такі види аналізаторів: 
1. Руховий, тактильний, нюховий, вестибюлярний, зоровий, слуховий, 

смаковий 
2. Руховий, тактильний, нюховий, вестибюлярний, вісцеральний, 

зоровий,слуховий, смаковий 
3. Механорецептори, хеморецептори, осморецептори, терморецептори, 

фоторецептори, вісцеральний 
4. Руховий, тактильний, нюховий, вестибюлярний, вісцеральний, 

зоровий,слуховий, смаковий, мозковий 
 

9. Диференціальний поріг чутливості це: 
1. Найбільша величина, на яку потрібно змінити силу подразника, щоб 

викликати мінімальну силу відчуття 
2. Найменша величина, на яку потрібно змінити силу подразника, щоб 

викликати мінімальну силу відчуття 
3. Інтенсивність відчуттів пропорційна логарифму інтенсивності подразника 
4. Найменша величина, на яку потрібно змінити силу подразника, щоб 

викликати максимальну силу відчуття 
5. Найменша інтенсивність відчуттів пропорційна логарифму найбільшої 

інтенсивності подразника 
 

10.Закон Вебера-Фехнера звучить так: 
1. Інтенсивність відчуттів обернено пропорційна інтенсивності подразника 
2. Інтенсивність відчуттів та інтенсивність подразника не корелюють між 

собою 
З Найменша величина, на яку потрібно змінити склу подразника, щоб 
викликати мінімальну силу відчуття  
4. Інтенсивність відчуттів пропорційна логарифму інтенсивності подразника 

 
11.Інерція відчуття це: 

1. Здатність певний час зберігати відчуття  після припинення дії подразника 
2. Здатність певний час зберігати дію подразника після припинення 

відчуття 



3. Інтервал  між  моментом  дії подразника  на рецептор  і  моментом 
виникнення відчуття в мозку людини 

4.Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності 
подразника 

 
12. Адаптаційііа властивість аналізаторів це: 

1. Здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії 
подразника 

2. Здатність певний час зберігати дію  подразника після припинення 
відчуття 

3. Інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом виникнення 
відчутгя в мозку людини 

4. Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності 
подразника 

 
13. Латентний період це: 

1. Здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника 
2. Здатність певний  час зберігати дію подразника після припинення 

відчуття 
3. Інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом 

виникнення відчуття в мозку людини 
4. Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності 

подразника 
 

14. Людина за допомогою зору сприймає такі поля чи випромінювання: 
1. Магнітні 
2. Електричні 
3.Електромагнітні 
4. Іонізуючі 
5. Торсійні 
 

15.Акомодація зорового аналізатора це: 
1. Процес фокусування зображення предметів, що знаходяться нарізних 

відстанях на сітківці 
2. Відхилення у сприйнятті кольорів 
3. Здатність оцінювати глибину простору та об'єм предметів 
4. Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності 

подразника 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ:  

 
№ 
з/п Тема 

№ 
тестового 
запитання 

№ відповіді 

7. 1 блок «Органолептичний аналіз небезпек»   
8. 1 блок «Органолептичний аналіз небезпек»   

 



2 Блок. 
1. Дальтонізм не: 

1. Процес фокусування зображення предметів, що знаходяться на різних 
відстанях на сітківці 

2. Відхилення у сприйнятті кольорів 
3. Здатність оцінювати глибину простору та об'єм предметів 
4. Здатність пристосовувати рівень свосї чутливості до інтенсивності 

подразника 
 

2. Бінокулярність зору це: 
1. Процес фокусування зображення предметів, що знаходяться на різних 

відстанях на сітківці 
2. Відхилення у сприйнятії кольорів 
3. Здатність оцінювати глибину простору та об'єм предметів 
4. Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності 

подразника 
 

3. Інерційна властивість зору: 
1. Складає 0,1с і може збільшуватися до 0,25 с 
2. Складає !с і може збільшуватися до 1,25 с 
3. Складає 0,01с і не може збільшуватися 
4. Складає 0,5с і не може збільшуватися 
 

4. Кліпання у людини: 
1. Має частоту 5-10 раз/хв, при цьому втрачається 10-2,0% інформації 
2. Має частоту 20-30 раз/хв, при цьому втрачається 20-30% інформації 
3. Має частоту 15-20 раз/хв, при цьому втрачається 10-20% інформації 
4. Має частоту15-20 раз/хв, при цьому втрачається 5-10% інформації 
 

5. До реальних зорових відчуттів, що не зовсім відповідають дійсності 
належать: 

1. Гало, міраж, галюцінації, ентоптичні явища, зорові ілюзії 
2. Гало, міраж, ентоптичні явища, зорові ілюзії 
3. Гало, міраж, ентоптичні явища 
4. Гало, міраж, галюцінації, ентоптичні явища 
 

6. Гало це: 
1. Різноколірні кільця навколо світних об'єктів, що утворюються внаслідок 

наявності у повітрі дрібних частинок 
2. Сласне світло сітківки або тіні різного роду помутнінь, що є у оці 
3. Явище в основі якого лежить ефект заломлення світла, що проходить межу 

холодного і гарячого повітря 
4. Явища пов'язані з особливостями сприйняття зображень людиною 
5. Явище, пов'язане з виникненням зорових відчуттів без впливу специфічного 

подразника 



7. Міраж це: 
1. Різноколірні кільця навколо світних об'єктів, що утворюються внаслідок 

наявності у повітрі дрібних частинок 
2. Сласне світло сітківки або тіні різного роду помутнінь, що є у оці 
3. Явище в основі якого лежить ефект заломлення світла, що проходить межу 

холодного і гарячого повітря 
4. Явища пов'язані з особливостями сприйняття зображень людиною 
5. Явище, пов'язане з виникненням зорових відчуттів без впливу специфічного 

подразника 
8. Ентоптичні явища: 

1. Різноколірні кільця навколо світних об'єктів, що утворюються внаслідок 
наявності у повітрі дрібних частинок 

2. Власне світло сітківки або тіні різного роду помутнінь, що є у оці 
3. Явище в основі якого лежить ефект заломлення світла, що проходить межу 

холодного і гарячого повітря 
4. Явища пов'язані з особливостями сприйняття зображень людиною 
5. Явище, пов'язане з виникненням зорових відчуттів без впливу специфічного 

подразника 
9. Інфрачервоне випромінювання це: 

1. Електромагнітне випромінювання, з більшою довжиною хвилі ніж у 
кольорів видимого спектру, яке людина не бачить 

2. Електромагнітне випромінювання, з меншою довжиною хвилі ніж у 
кольорів видимого спектру, яке людина не бачить 

3. Електромагнітне випромінювання, яке людське око сприймає найкраще 
10.Ультрафіолетове випромінювання це: 

1. Електромагнітне випромінювання, з більшою довжиною хвилі ніж у 
кольорів видимого спектру, яке людина не бачить 

2. Електромагнітне випромінювання, з меншою довжиною хвилі ніж у 
кольорів видимого спекіру, яке людина не бачить 

3. Електромагнітне випромінювання, яке людське око сприймає найкраще 
11.До якого спектрального кольору найбільш чутливе око людини? 

1. Червоного 
2. Жовтого 
3. Зеленого 
4. Синього 
5. Фіолетового 

12.До якого спектрального кольору найменш чутливе око людини? 
1. Червоного 
2. Оранжевого 
3. Жовтого 

 



4.  Зеленого 
13. До якого спектрального кольору найменш чутливе око людини? 

1. Зеленого 
2. Голубого 
3. Синього 
4. Фіолетового 

14.До теплих кольорів (І  групи - за біологічним впливом на людину) 
належать: 

1. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий 
2. Червоний, оранжевий, жовтий, зеленки 
3. Червоний, жовтий, зелений 
4. Червоний,оранжевий ? 

15.До холодних (2  групи кольорів за  біологічним  впливом  на людину) 
належать: 

1. Зелений, голубий, синій, фіолетовий 
2. Зелений, синій, фіолетовий 
3. Зелений, голубий, синій 
4. Зелений, голубий, оранжевий, синій, фіолетовий 

 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ: 

 
№ 
з/п Тема 

№ 
тестового 
запитання 

№ відповіді 

7. 1 блок «Органолептичний аналіз небезпек»   
8. 1 блок «Органолептичний аналіз небезпек»   

 
3 Блок. 

1. Вплив теплих кольорів (1 групи) на людський організм 
характеризується: 

1. Збільшенням мускульної напруги, збільшенням частоти сердечних 
скорочень, підвищенням кров'яною тиску, збудженням апетиту, сприянням 
мажорному настрою 

2. Суттєво не впливають на фізіологію людського організму 
3. Зменшують мускульну напругу, знижують кров'яний тиск, заспокоюють 

ритм дихання, сприяють релаксації  
4. Різницею у сприйнятті першої та другої групи кольорів, що формує 

адекватне відчуття, колір не може впливати на фізіологію організму 
людини 

2. Вплив холодних кольорів (2 групи) на людський організм 
характеризується: 

1. Збільшенням мускульної напруги, збільшенням частоти сердечних скорочень, 
підвищенням кров'яного тиску, збудженням апетиту, 



2. Суттєво не впливають на фізіологію людського організму 
3. Зменшенням мускульної напруги, зниженням кров'яного тиску, 

заспокоєнням ритму дихання, сприянням релаксації 
4. Різницею у сприйняти першої та цруюї групи кольорів, що формує 

адекватне відчуття, колір не може впливати на фізіологію організму 
людини 

1. До основних у техніці безпеки належать кольори: 
2. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій 
3. Червоний, оранжевий, зелений, голубий 
4. Червоний, жовтий, зелений, синій 
5. Червоний, жовтий, зелений 
6. Червоний, білий, чорний, зелений, синій 

4. До допоміжних у техніці безпеки належать кольори: 
і.  Оранжевий, білий, чорний 
2. Білий, чорний, зелений, синій 
3. Білий, чорний, оранжевий, зелений, синій 
4. Білий, чорний, синій 

7. Червоний колір у техніці безпеки використовують для: 
1. Визначення порядку роботи 
2. Вказівних знаків 
3. Символізації небезпеки 
4. Попередження небезпеки 

8. Жовтий колір у техніці безпеки використовують для: 
1. Символізації небезпеки 
2. Попередження небезпеки 
3. Визначення порядку роботи 
4. Вказівних знаків 

9. Зелений колір у техніці безпеки використовують для: 
1.  Символізації небезпеки 
2. Попередження небезпеки 
3. Визначення порядку роботи 
4. Вказівних знаків 

8. Синій колір у техніці безпеки використовують для: 
1. Символізації небезпеки 
2. Попередження небезпеки 
3. Визначення порядку роботи  
4. Вказівних знаків 

9. Вухо людини може сприймати спектр звуків у діапазоні 
1. Від 2 Ги до 16000 Гц 
2. Від 16 Гц до 20000 Ги 
3. Від 20 Гц до 2000 Гц 
4. Від 16 дб до 120 дб 

 



 
10.Одиниця інтенсивності звуку називається: 

1. Герц 
2. Бел 
3. Бер 
4. Рад 
 

11.Поріг больових відчуттів людини становить: 
1. 120 дб 
2. 120 Гц 
3. 20000 Гц 
4. 20000 дб 
 

12.Допустимий рівень шуму із установах та організаціях становить: 
1. 80 дб. 
2. 60 дб 
3. 40 дб 
4. ІООдб 
5. 120 дб 
 

13.Доплер-ефект це: 
1. Здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника 
2. Здатність певний час зберігати дію  подразника після припинення 

відчуття 
3. Інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом 

виникнення відчуття в мозку людини 
4. Зміна висоти тону звуку при наближенні чи віддаленні джерела звуку 
 

14.Блокада чутливості рецепторів настає при температурі 
1. +10 градусів С 
2. -10 градусів С 
3. 0 градусів С 
4. +36,6 градусів С 
5. -36,6 градусів С 
 

15.У людини холодових рецепторів.... (вставити необхідне слово), як 
теплових 

1. Стільки ж 
2. Більше 
3. Менше 
4. Сприйняття температури забезпечує той самий рецептор, і немає 

холодових і теплових рецепторів 



 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ:  

 
№ 
з/п Тема 

№ 
тестового 
запитання 

№ відповіді 

11. 3 блок «Органолептичний аналіз небезпек»   
12. 3 блок «Органолептичний аналіз небезпек»   

 
 

ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ 
 

1. Аферентні системи забезпечують.... 
2. Аналізатор складається (за І.П. Павловим)............... 
3. Рецептори за видом енергії подразника поділяться на:............ 
4. У людини є такі види аналізаторів: зоровий,............... 
5. Аналізатори маютьтакі спільні властивості:......., ........., ........, ......., ..........., ......... . 
6. Закон Вебера-Фехнера у математичному вигляді записується.... і звучить так......... 
7. Інерційна властивість зору важливий показник при виконанні таких робіт як...... 
8. Вплив кольорів 1 групи (теплих) на людський організм характеризується............... 
Це важливо............. 
9. Вплив кольорів 2 групи (холодних) на людський організм характеризується
 ............ Це важливо................ 
10.До допоміжних у техніці безпеки належать..............кольори. 
11.У техніці безпеки червоний, жовтий, зелений, синій кольори символізують ........... 
12.Одиниця інтенсивності звуку називається — 
13.Роль нюхового та смакового аналізатора у безпеці людини полягає у.................. 
14.Блокада чутливості рецепторів настає при температурі ............. градусів. 
15.Посилюють і посилюють біль такі емоційні стани людини як................ 
 
Відповідь на запитання №............. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 
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Відповідь на запитання №.................. 
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ТЕМА 4. 
"НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" 

 
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

 
Б — (від імені вченого Белл) — одиниця інтенсивності звуку, дБ децибел = 0,1 
Белла. 
Гранично допустимий рівень негативного фактора (ГДР) - рівень фактора, 
який при щоденній (крім вихідних днів) праці на протязі 8 годин або іншого часу, 
але не більше 41 години в тиждень, на протязі всього трудового стажу не може 
викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, що виявляються сучасними 
методами досліджень в процесі роботи або у віддалені строки житгя даного чи 
наступних поколінь. 
Канцерогенні речовини – ті, що викликають розвиток онкологічних 
захворювань (захворювання на рак). 
ЛД - - летальна доза, ЛД 100 (ЛД 50)— це доза фактора або хімічної речовини, що 
призводить до смерті 100 % (50 %) істот. 
Мутація — (лат. mutanio зміна, переміна), біол. — зміни у генетичному коді 
клітин організму. Мутації виникають у статевих клітинах — гаметах (гаметні 
мутації) і в клітинах тіла (соматичні мутації). В залежності від характеру змін 
генетичного апарату мутації поділяють на геномні, хромосомні та генні. 
Ноосфера — (грецьк. noos розум, розум + сфера), биол. (сфера розуму, 
буквально "мисляча оболонка") — фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна 
діяльність людства стає головним визначальним фактором її функціонування та 
еволюції. 
Потенціал фактора — його кількісна сторона, наприклад: рівень шуму, 
напруга електричного струму, загазованість повітря. 
Сенсибілізація — [фр. sensibilisation, нім. Sensibilisation < лат. sensibilis чутливий], 
мед., біол. — процесі, внаслідок якого підвищується чутливість організму до 
повторної дії тієї самої речовини. З сенсибілізацією пов'язані алергічні 
захворювання. 
Якість фактора — відображає специфічні особливості фактора, що впливають на 
організм людини, наприклад: дисперсність пилу, частотний склад шуму, вид 
електричного струму. 

 
АНОТАЦІЯ ТЕМИ 

4.1. Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності  
Людини 

 
Поняття про навколишнє середовище життєдіяльності людини. Поняття 

про атмосферу, літосферу, гідросферу, біосферу, техносферу, ноосферу. Вклад 
В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу 



 
Класифікація середовищ життєдіяльності. Інтенсивність прояву 

небезпечних факторів у залежності від виду середовища. Небезпеки побутового 
середовища. 

 
4.2. Класифікація негативних факторів середовища 

життєдіяльності 
Характеристика негативних факторів: ймовірність появи, якість, 

потенціал тощо. Гранично допустимий рівень фактора (ГДР). Класифікація 
факторів за характером дії на людину: активні, активно-пасивні та пасивні 
фактори. Група активних факторів: механічні, хімічні, термічні, електричні, 
електромагнітні, біологічні, психофізіологічні. 

 
4.3. Негативні фактори активної групи та способи захисту від них 
Механічні фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх 

негативної дії. 
Термічні фактори (високі і низькі перепади температур, аномальні 

параметри мікроклімату) та спеціальні засоби попередження і захисту. 
Негативні електричні, електромагнітні фактори та іонізуючі 

випромінювання (в повному обсязі розглядаються на окремих заняттях). 
Хімічні фактори, їх класифікація за фізіологічною дією на організм 

людини та ступенем небезпеки. Найбільш небезпечні речовини, що 
застосовуються в побуті та на виробництві. Гранично допустима концентрація 
(ГДК). Комплексний вплив різних хімічних речовин, посилення чи послаблення 
впливу. 

Методика розрахунку можливості допуску до роботи працівників при 
наявності у повітрі кількох хімічних речовин. 

При одночасному вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин 
одноправленої дії сума відношень фактичних концентрацій шкідливих 
речовин (С1, С2, С3....С) в повітрі робочої зони до їх ГДК (ГДК1, ГДК2, 
ГДК3.......ГДКП) не повинна перевищувати  
 Розрахунок поводять за формулою: 

 
 

Біологічні фактори: епідеміологічна небезпека, стрімке зростання 
кількості окремих груп макроорганізмів. Генетичні перетворення у природі 
під дією антропогенних факторів. Психофізіологічні фактори: втома, стрес. 

 
Приклад розв'зання задач 

 на розрахунок небезпечного вмісту хімічних речовин 
 
Розрахунок безпеки впливу кількох хімічних речовин на організм людини 

здійснюється за формулою 



 
де С - фактична  концентрація токсичної речовини,  (С1 с2, С3....Сп фактичні 
концентрації першої, другої речовин і т.д.)  
ГДК — гранично допустима концентрація токсичної речовини, ця величина 
закріплена нормативними документами. 

Таку методику розрахунку можна застосовувати не тільки при наявності 
токсичних речовин в атмосфері, але й в продуктах харчування, воді. 

Особливістю розрахунку с те, що до уваги беруться тільки речовини 
одномаправленої дії, тобто, якщо з трьох речовин дві мають загальнотоксичну дію, 
а одна канцерогенну, то формулу застосовують тільки для двох речовин, 
вважаючи, що дія третьої не посилюється дією двох перших. Звичайно на 
практиці необхідно враховувати значно більше характеристик хімічних 
речовин, зокрема можливість вступати в хімічні реакції між собою, крім того при 
поєднанні дії деяких речовин спостерігається різке посилення негативного ефекту, 
(речовини підсилюють одна одну), а в деяких випадках послаблення. 

 
Приклад 1. 

Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є 
хімічні печонини А, В, В у таких концентраціях: 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на 
організм людини 

А 0,5 1,0 Загальнотоксична, 
мутагена 

Б 0,2 0,8 Пордразнююча, 
загальнотоксична. 

В 0,7 0,6 Канцерогенна  
 
Розв'язок. 

В першу чергу визначають, чи немає перевищення фактичної 
концентрації певної речовини над її ГДК. В даній задачі фактична концентрація 
речовини В (С) перевищує її ГДК — 0,7 мг/м3>0,6 мг/м3. Отже перебувати в 
приміщенні небезпечно. Використовувати для визначення небезпеки формулу в 
даному випадку непотрібно. 

При вирішенні задачі обирається відповідь — "небезпечно за дією тільки 
однієї речовини". 
 
Приклад 2. 
Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні 
речовини А, Б, В...) у таких концентраціях 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм 
людини 

А 0,5 1,0 Загальнотоксична, мутагена 



 

Б 0,2 0,8 Пордразнююча, 
загальнотоксична. 

В 0,7 0,6 Канцерогенна  
Розв'язок. 

Визначаємо речовини однонаправленої дії:  
А і Б — за загальнотоксичною дією;  
А і В — за мутагенною дією;  
Б і В — за подразнюючою дією. 

Визначаємо рівень небезпеки для кожної групи речовин однонапраиленої 
ці: 

для речовин А і Б 
 
 
 

для речовин А і В 

 
для речовин Б і В 
 

 
 
Розрахунки показали, що в приміщенні перебувати небезпечно, адже 

сумарна дія речовин А і В, що мають мутагенну дію перевищує допустиму 
норму. 

При вирішенні задачі обирається відповідь — " Небезпечно за сумарною 
дією речовин А і В" 

Рекомендована література: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 24, 38, 55 
 

Завдання до теми 
"Небезпечні фактори навколишнього середовища» 

 
ЗАКРИТІ ТЕСТИ 

1 Блок  
1. Кількість азоту у складі атмосфери становить - %: 

1. 78 
2. 21 
3. Немає 
4. 83 
5. 16 

 



 
2. Кількість кисню у складі атмосфери становить - %: 

1. 78 
2. 21 
3. Немає 
4. 31 
5. 16 

3. Кількість вуглекислого газу, інертних газів та водяної пари у складі 
атмосфери становить - %: 

1.78 
2. 21 
3. 16 
4. 1 
5. Немає 

4. Склад атмосфери біля поверхні Землі - : 

 
5. До складу атмосфери Землі входять: 

1. Тропосфера 
2. Ноосфера 
3. Літосфера 
4. Гідросфера 

6. Фактори, що належать до абіотичних елементів зовнішнього 
середовища: 

1. Вода 
2. Мікроорганізми 
3. Тварини 
4. Рослини 

7. Фактори, що належать до біотичних елементів зовнішнього 
середовища: 

1. Вода 
2. Мер гелі 
3. Кліматичні умови 
4.Мікроорганізми 

8. Біосфера: 
1.Сукупність всіх живих організмів за виключенням людини та область їх 

існування 
2.Сукупність всіх живих організмів (включно з людиною) та область їх 

існування 



3. Сукупність мікроорганізмів, рослин, тварин за виключенням ссавців та 
область їх існування 

4. Сукупність всіх живих організмів 
 

9. Озоновий шар атмосфери: 
1. Захищає планету (і людину включно) від ультрафіолетового 

випромінювання 
2. Захищає планету (і людину включно) від інфрачервоного випромінювання 
3. Захищає планету (і людину включно) від парникового ефекту 
4. Захищає планету (і людину включно) від електромагнітних хвиль у 

діапазоні 760-380 нм 
5. Немає вірної відповіді 
 

10.Ноосфера: 
1. Сукупність всіх вищих тварин і людей на Землі 
2. Сукупність людей на Землі та область їх існування 
3. Фаза розвитку біосфери в ході якої діяльність людства стає головним 

фактором її функціонування 
4. Розумна сфера 
5. Немає вірної відповіді 
 

11.Найбільший вклад в розвиток вчення про ноосферу зробив: 
1. Є. Леруа 
2. П. Тейяр де Шарден 
3. В. І. Вернадський 
4. 3. Зюсс 
5. Ч. Р. Дарвін 
 

12.При порівнянні небезпек виробничого і побутового середовища 
правильним твердженням є: 

1. Виробниче середовище завжди більш небезпечне ніж побутове 
2. Виробниче середовище завжди менш небезпечне ніж побутове 
3. Виробниче та побутове середовища завжди більш менш однакові за 

небезпекою 
4. Виробниче середовище може бути таким же, і більш, і менш небезпечним 

ніж побутове 
5. В побуті небезпек настільки мало, що ними можна знехтувати 
 

13. Який з факторів не впливає на стан побутового середовища: 
1. Близьке розташування доріг 
2. Близьке розташування підприємств, що не мають санітарно-захисної зони 

та їх викиди 
3. Немає вірної відповіді 
4. Специфічні мікрокліматичні умови 
5. Використання технічних засобів та побутової хімії 



14.Небезпечний фактор призводить до: 
1. Смерті 
2. Травми або різкого погіршення здоров'я 
3. Захворювання чи зниження працездатності 
4. До ризику 
5. Немає вірної відповіді 
 

15.Вражаючий фактор призводить до: 
1. Смерті 
2. Травми або різкого погіршення здоров'я 
3. Захворювання чи зниження працездатності 
4. До ризику 
5. Немає вірної відповіді 

 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ:  

№ 
з/п Тема 

№ 
тестового 
запитання 

№ відповіді 

13. 1 блок «Небезпечні фактори навколишнього 
середовища»   

14. 1 блок «Небезпечні фактори навколишнього 
середовища» 

  

 
2 Блок. 

1. Шкідливий фактор призводить до: 
1. Смерті 
2. Травми або різкого погіршення здоров'я 
3. Захворювання чи зниження працездатності 
4. До ризику 
5. Немає вірної відповіді 

2. Одна і та сама речовина або предмет: 
1. Хімічні речовини можуть бути тільки шкідливими або вражаючими, а 

предмети тільки вражаючими і небезпечними 
2. Може при різких умовах  бути  небезпечним, вражаючим або шкідливим 

фактором 
3. При будь яких умовах речовина чи предмет є завжди тим самим 

фактором, наприклад, небезпечним 
4. Хімічні речовини можуть бути тільки шкідливими або вражаючими, а 

предмети тільки вражаючими і небезпечними, явища можуть бути і 
вражаючими і небезпечними і шкідливими 

3. Потенціал небезпечного фактора це: 
1. Його кількісна характеристика 
2. Характеристика, що виражає специфічні особливості, наприклад, 

агрегатний стан 
3. Шкода яку заподіяв факто 



 
4.Час дії фактора 

4. Якість небезпечного фактора це: 
1. Його кількісна характеристика 
2. Характеристика, шо виражає специфічні особливості, наприклад, 

агрегатний стан 
3. Шкода яку заподіяв фактор 
4. Час дії фактора 
 

5. ГДР у безпеці життєдіяльності, охороні праці, біофізиці тощо це: 
1. Германська Демократична Республіка 
2. Гранично допустимий рівень 
3. Головний діючий ризик 
4. Головне джерело радіації 
5. Немає вірної відповіді 
 

6. ГДК у безпеці життєдіяльності, охороні праці, біохімії тощо це: 
1. Глобальна демократична кооперація 
2. Гранично допустима концентрація 
3. Головна діюча концентрація 
4. Градус Кельвіна (К°) 
5. Немає вірної відповіді 
 

7. До активної групи (за характером дії на людину) негативних факторів 
належать ті, що: 

1. Характеризуються наявністю власної енергії і діють незалежно від 
діяльності людини 

2. Проявляються внаслідок діяльності самої людини 
3. Проявляються опосередковано, внаслідок чого викликають діяльність іншої 

групи факторів 
 

8. До пасивної групи (за характером дії на людину) негативних факторів 
належать ті, що: 

1. Характеризуються наявністю власної енергії і діють незалежно від 
діяльності людини 

2. Проявляються внаслідок діяльності самої людини 
3. Проявляються опосередковано, внаслідок чого викликають діяльність іншої 

групи факторів 
 

9. До пасивно-активної групи (за характером дії на людину) негативних 
факторів належать ті, що: 

1. Характеризуються наявністю власної енергії і діють незалежно від 
діяльності людини 

2. Проявляються внаслідок діяльності самої людини 
3. Проявляються опосередковано, внаслідок чого викликають діяльність 

іншої фупи факторів 



10.Вкажіть найточніший перелік підгруп активної групи негативних факторів: 
1. Механічні, термічні, електричні, електромагнітні, хімічні, біологічні, 

психофізіологічні 
2. Механічні, термічні, бароакустичні, магнітні, канцерогенні, електричні, 

електромагнітні, хімічні, біологічні, психофізіологічні 
3. Механічні, термічні, магнітні, канцерогенні, електромагнітні, хімічні, 

біологічні 
4. Механічні, термічні, електромагнітні, хімічні, біологічні 
5. Механічні, термічні, магнітні, електричні, фізико-хімічні, біологічні, 

психофізіологічні 
 

11.Для захисту від шуму можна використати: 
1. Навушники; беруші; звукозахисні шоломи; захисні костюми з прогумованої 

тканини; шумопоглинаючі покриття, шумовідбиваючі перегородки, екрани, 
будівельні конструкції з спеціальних шумопоглинаючих матеріалів 

2. Навушники; беруші; звукозахисні шоломи; умопоглинаючі покриття, 
шумовідбиваючі перегородки, екрани, будівельні конструкції з спеціальних 
шумопоглинаючих матеріалів 

3. Навушники; шумопоглинаючі покриття, шумовідбиваючі перегородки, 
екрани, будівельні конструкції з спеціальних шумопоглинаючих матеріалів 

4. Навушники; шумопоглинаючі покриття, будівельні конструкції з 
спеціальних шумопоглинаючих матеріалів 

 
12.3а дією на людину хімічні речовини поділяються на: 

1. Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні 
2. Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні 

дисперсні, колоїдні 
3. Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні 

кислоти, луги 
4. Загальнотоксичні, кислоти, подразнюючі, колоїдні, мутагенні 
5. Загальнотоксичні, кислоти, луги, мутагенні, дисперсні, колоїдні 
 

13. ЛД100, ЛД50 означає: 
1. Летальна доза відповідно для 100% чи 50% особин 
2. Легальна дія відповідно на 100% чи 50% 
3. Лужна доза відповідно 100% (повна) та 50% (на половину) характеризує 

кислотно-лужний баланс середовища 
4. Латентна дія, що характеризується 100% чи 50% затримкою передачі 

імпульсу 
 

14.До підгрупи біологічних факторів входять: 
1.  Мікроорганізми (віруси, бактерії тощо) 



2. Макроорганізми та деякі продукти їх життєдіяльності 
3. Мікроорганізми (віруси, бактерії тощо) та макроорганізми 
4. Мікроорганізми (віруси, бактерії тощо) та деякі продукти їх 

життєдіяльності 
5. Мікроорганізми (віруси, бактерії тощо) та деякі продукти їх 

життєдіяльності, макроорганізми 
15.До підгрупи психофізіологічних факторів входять: 

1. Фізичні перевантаження, розумове, емоційне перевантаження, стрес, 
продукти життєдіяльності людини, фобії, перенапруга органів чуття 

2. Фізичні перевантаження, розумове, емоційне перевантаження, стрес, фобії, 
перенапруга органів чуття 

3. Фізичні перевантаження, розумове, емоційне перевантаження, стрес, 
продукти життєдіяльності людини   ' 

4. Фізичні перевантаження, емоційне перевантаження, стрес, перенапруга 
органів чуття 

 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ: 

№ 
з/п Тема 

№ 
тестового 
запитання 

№ відповіді 

15. 2 блок «Небезпечні фактори навколишнього 
середовища»   

16. 2 блок «Небезпечні фактори навколишнього 
середовища» 

  

 
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ 

 
1. До абіотичних елементів зовнішнього середовища належать................... 
2. До біотичних елементів зовнішнього середовища належать.................... 
3. Біосфера це................................ 
4. Озоновий шар атмосфери захищає від..................... 
5. Ноосфера це.................. 
6. Найбільший вклад в розвиток вчення про ноосферу зробив......................... 
7. Зазначте небезпечні фактори............................... 
8. Зазначте шкідливі фактори.................. 
9. Небезпечний фактор призводить до................... 
10.Вражаючий фактор призводить до........................ 
11.Шкідливий фактор призводить до.......................... 
12.ГДР у безпеці життєдіяльності, охороні праці, біофізиці тощо це:..................... 
13.ГДК у безпеці життєдіяльності, охороні праці, біохімії тощо це:......................... 
14. Вкажіть найточніший перелік підгруп активної групи негативних факторів: ......... 
15.3а дією на людину хімічні речовини поділяються на:....................... 



 
Відповідь на запитання №........... 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Відповідь на запитання №.................... 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 



 
ЗАДАЧІ 

1. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є 
хімічні речовини А, Б, В у таких концентрація: 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм 
людини 

А 0,5 1,0 Загальнотоксична, мутагена 
Б 0,5 0,8 Пордразнююча, загальнотоксична. 
В 0,2 0,6 Канцерогенна, мутагенна 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 

 
2. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітріє 
хімічні речовини А, Б, В, Г у таких концентраціях 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм 
людини 

А 0,5 1,0 Загальнотоксична, мутагена 
Б 0,2 0,8 Пордразнююча, загальнотоксична. 
В 0,3 0,7 Канцерогенна  
Г 12,5 21,2 Мутагенна, канцерогенна 

Відповіді: 
1.Незпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за еумарною дією речовин А і Г 
4. Небезпечно за сумарною ДІЄЮ речовин В і Г 
5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 

 
3. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є 
хімічні речовини А, Б, В у таких концентраціях: 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 0,5 1,0 Загальнотоксична, мутагена 
Б 0,9 0,8 Пордразнююча, загальнотоксична. 
В 4 9,0 Канцерогенна, мутагенна 

Відповіді: 
 1. Безпечно 
 



 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 

 
4. Визначити чи можна безпечно псрсбгвати в приміщенні, якщо у повітрі є 
хімічні речовини А, Б, В у таких концентраціях: 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 12 19 Подрязнююча, загальнотоксична, 
мутагена 

Б 0,2 0,8 Сенсибілізуюча, загальнотоксична. 
В 0,7 1,4 Канцерогенна, подразнююча 

Відповіді:  
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 

5. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якшо у повітрі  є 
хімічні речовини А, Б, В...) у таких концентраціях 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 12 19 Подрязнююча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,2 0,8 Подразнююча, загальнотоксична. 
В 0,7 1,9 Канцерогенна, подразнююча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А І Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовий А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і В 
6. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 

 
6. Визначте чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні 
речовини А, Б, В у таких концентраціях: 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

 



 

А 5,9 12 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,2 0,8 Подразнююча, загальнотоксична. 
В 0,8 2,6 Канцерогенна, подразнююча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і В 
5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 

7. Визначиги чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є 
хімічні речовини А, Б, В ...) у таких концентраціях: 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 5,9 12 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,2 0,8 Подразнююча, мутагенна, 
загальнотоксична. 

В 0,8 2,5 Канцерогенна, мутагенна 
Відповіді: 

1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і В 
6. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 

8. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є 
хімічні речовини А, Б, В у таких концентраціях: 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 5,9 12 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,02 0,04 Подразнююча, загальнотоксична. 
В 0,8 1,5 Канцерогенна, мутагенна 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 



5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 
9. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є 
хімічні речовини А, Б, В, Г у таких концентраціях: 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 5,9 12 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,2 0,8 Подразнююча, загальнотоксична. 
В 0,8 2,6 Канцерогенна, мутагенна 
Г 0,06 0,1 Сенсибілізуюча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і В і Г 
5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 

10. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у хімічні 
речовини А, Б, В ...) у таких концентраціях: 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 5,9 12 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,2 0,8 Подразнююча, сенсибілізуюча 
В 0,8 2,6 Канцерогенна, мутагенна 
Г 0,06 0,1 Сенсибілізуюча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарчою дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і Г 
6. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 

11. Визначити чи можна безпечно пити воду, якщо у воді є хімічні речовини 
А, Б, В...) у таких концентраціях: 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

 



 

А 0,02 0,11 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,2 0,8 Подразнююча, сенсибілізуюча 
В 0,8 2,6 Канцерогенна, мутагенна 
Г 0,06 0,1 Сенсибілізуюча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин Л і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і Г 
6. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 

12. Визначити чи можна безпечно пити воду, якщо у воді є хімічні речовини 
А, Б, В...) у таких концентраціях: 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 4,8 11,0 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 12,2 1,98 Подразнююча, сенсибілізуюча 
В 0,9 2,6 Канцерогенна, мутагенна 
Г 0,06 0,1 Сенсибілізуюча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2.Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б  
3.Небезпечно за сумарною дією речовин А і В  
4.Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В  
5.Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і Г 6.Небезпечно 
за дією навіть однієї з речовин 

 
13.Визначити чи можна безпечно пити воду, якщо у воді є хімічні речовини 

А, Б, В...) у таких концентраціях: 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 5,9 12 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, 
мутагенна 

Б 0,2 0,8 Подразнююча, сенсибілізуюча 
В 0,8 2,6 Канцерогенна, мутагенна 
Г 0,06 0,1 Сенсибілізуюча 

Відповіді: 
 1. Безпечно 



2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Г 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Е і В 
5. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і Г 
6. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 
 

14. Визначити чи можна безпечно пити воду, якщо у  воді є хімічн речовини 
А, Б, В ...) у таких концентраціях 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 20 87 Загальнотоксична, мутагенна 
Б 0,7 0,8 Канцерогенна, мутагенна  
В 0,8 2,6 Сенсибілізуюча 
Г 0,06 0,1 Подразнююча, сенсибілізуюча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В 
5. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і Г 
6. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин 

15. Визначити чи можна безпечно пити воду, якщо у воді є хімічн речовини 
А, Б, В ...) у таких концентраціях 
 

Речовини 
Фактична 

концентрація 
мг/м3 

ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини 

А 0,05 1,2 Подразнююча, загальнотоксична, 
мутагенна, сенсибілізуюча 

Б 1,1 1,7 Канцерогенна, мутагенна  
В 14 26 Подразнююча, сенсибілізуюча 
Г 0,03 0,062 Подразнююча, сенсибілізуюча 

Відповіді: 
1. Безпечно. 
2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і Г 
3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В і Г 
4. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і В 
5. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і Г 
Небезпечно за дією навіть однієї з речови 

 
 



 
Задача №.................. 
Розв'язок_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Задача №....... 
Розв'язок________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
           

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ВПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ: 
№ 
з/п Тема № задачі № відповіді 

17.  «Небезпечні фактори навколишнього 
середовища»   

18.  «Небезпечні фактори навколишнього 
середовища» 

  

 
 
 
 



ТЕМА 5. 
«РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА» 

 
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

Ізотопи — різновиди атомів одного і того ж елементу, які мають однакові 
заряди ядер, але різні масові числа. 
Іонізуюче випромінювання — будь-яке випромінювання, взаємодія якого із 
середовищем призводить до утворення іонів з нейтральних атомів та молекул. 
Корпускулярне випромінювання — потік з елементарних та інших частинок 
матерії, маса спокою яких відмінна від нуля. До них належать електрони, 
позитрони, протони, нейтрони, альфа-частинки тощо. 
Проникаюча спроможність випромінювань — величина пробігу, тобто шлях, 
пройдений часткою в речовині до її повного припинення, обумовленого 
взаємодією з речовиною чи полем. 
Радіоактивність — мимовільне перетворення ядер атомів одних елементів в 
інші, яке супроводжується іонізуючим випромінюванням. 
Радіонукліди — радіоактивні атоми. 
Радіопротектори — речовини, які підвищують стійкість організму до дії 
іонізуючих випромінювань. 

 
АНОТАЦІЯ ГЕМИ 

5.1. Природа іонізуючого випромінювання 
 

Природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання. 
Радіоактивний розпад речовин, види випромінювань, що супроводжують 
радіоактивний розпад. Період напіврозпаду. 

Характеристика а, [3 та у випромінювання за проникаючою здатністю та 
взаємодією з речовиною. 
Одиниці вимірювання радіоактивності, перевід одиниць системи СГС 
 

 



 
 

5.2. Дія радіації на людину 
Внутрішнє та зовнішнє опромінення людини та його наслідки. 

Радіоактивно забруднена територія. Допустимі дози опромінення в умовах 
надзвичайних ситуацій та в мирний час. Небезпечні дози опромінення. 
Променева хвороба. 

 
5.3. Принципи забезпечення радіаційної безпеки 

Основні принципи захисту людей під час радіоактивного забруднення. Шар 
половинного ослаблення. Шляхи забруднення харчових продуктів радіоактивними 
речовинами. Особливості харчування в умовах радіоактивного забруднення. 
 

Приклад розв'зання задачі 
 

Приклад 1. Обчислити річну дозу опромінення та порівняти її з нормою, якщо 
відомо, що радіаційний фон становить 10 мкР/год.  
Розв'язок. 

Знаходимо дозу опромінення за добу *на 24 год, та за рік * на 365 діб. 
Отже річна доза зовнішнього опромінення складе 10мкР*24*36!'=87б00 

мкР/рік=0,088 Р/рік 



,088 Р/рік*0,87 = 0,076 бер/рік=0,76мЗв/ріх 
(зважаючи на співвідношення Ірад - Ібер — 11 ЗР; 1Р = 0,87рад = 0,87бер 

та 100 БЕР=1 Зв) 
Норма опромінення населення становить імЗв/рік, тому за такого фону 0,76м 

Зв/рік населення отримує суттєво меншу дозу радіації. 
 
Приклад 2. Обчислити початкову кількість радіоактивного ізотону вуглецю С14, 

який мас період напіврозпаду 5,6 тис. років, якщо через 16,8 ліс років 
його кількість складе 45 г. 

Розв'язок. Знаючи період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, можна 
вирахувати його кількість на будь-який момент часу за формулою де  Мк —  маса 
кінцева, Мп — маса початкова, п — кількість періодів напіврозпаду, що 
вираховується діленням заданого часу на період напіврозпаду ізотопу. 

 
Знаходимо кількість періодів напіврозпаду: п=16,8 тис. років/5,6 тис. років~3 
періоди напіврозпаду 
Знаходимо початкову кількість ізотопу вуглецю 

 
Відповідь: 16.8 тис. років тому було 360 г ізотопу вуглецю. 

Задачу також можна розв'язати іншим способом. 
Можна множити на 2 кількість ізотопу стільки раз скільки   пройшло 

періодів напіврозпаду. 
Для наочності все можна зобразити у таблиці. 
 

 
 
 

 
Рекомендована література: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 45, 51 
 

 
Завдання до теми  

"Радіаційна безпека " 
 

ЗАКРИТІ ТЕСТИ 
1 Блок 



 
1. Потік ядер атома гелію, що утворився в результаті радіоактивного 

розпаду, має назву: 
1. δ-випромінювання 
2. β-випромшювання 
3. α-випромінювання 
4. γ-випромінювання 
5. λ-випромінювання 
 

2. Потік електронів, що утворився в результаті радіоактивного розпаду,  
має назву: 

1. δ-випромінювання 
2. β-випромінювання 
3. α-випромшювання 
4. γ-випромшювання 
5. λ-випромінювання 
 

3. Однократна допустима доза опромінення людини у надзвичайній 
ситуації становить: 

1. 750 Р 
2. 100Р 
3. 280 Р 
4. 50 Р 
5. 500 Р 
 

4. Однократна доза опромінення людини - це доза отримана: 
1. Протягом одного разу 
2. Протягом чотирьох діб 
3. Протягом певного періоду без перерви 
4. Протягом однієї доби 
 

5. Систематична допустима доза опромінення людини у надзвичайній 
ситуації становить: 

1. 750 Р 
2. 100 Р 
3. 280 Р 
4. 50 Р 
5. 500 Р 
 

6. Смертельна однократна доза опромінення людини становить: 
1. 750 Р 
2. 100 Р 
3. 280 Р 
4. 50 Р 
5. 500 Р 

7. Місцевість рахується зараженою при дозі, що становить: 
1.   1 Р/год 



2. 1,5Дж/год 
3. 0,5 Дж/год 
4. 0,5 Р/год 
5 1 Дж/год 

8. Одиниця активності радіоактивних речовин називається (у системі СІ): 
1. Кюрі (Кі) 
2. Бекерель (Бк) 
3. Грей(Гр) 
4. Рад 
5. Акрад (Ак) 

9. Одиниця експозиційної дози радіації називається (у системі СІ): 
1. Кулон / кілограм 
2. Грей(ґр) 
3. Рентген (Р) 
4.  Рад 
5. Джоуль / кілограм 

10. Одиниця експозиційної доні радіації називається (позасистемна 
одиниця СГС): 

1. Кулон/кілограм 
2. Грей (Гр) 
3. Рентген (Р) 
4. Ерг / грам 
5.Джоуль / кілограм 

11.Одиниця поглинутої дози радіації називається (у системі СІ): 
1. Бер 
2. Грей (Гр) 
3. Рентген (Р) 
4. Рад 
5. Зіверт (Зв) 

12. Одиниця еквівалентної та ефективної дози радіації називається (у 
системі СІ): 

1. Бер 
2. Грей(Гр) 
3. Рентген (Р) 
4. Рад 
5. Зіверт (Зв) 

13.Процес іонізації являє собою: 
1. Утворення з електрично-нейтрального атома двох або кількох заряджених 

частинок 
2. Утворення іонів в результаті дії на хімічну речовину радіоактивних 

речовин 



 
3. Процес розпад ядра атома на протони та нейтрони 
4. Переміщення заряджених іонів відповідно до катода та анода 

14. Найбільшу іонізуючу здатність мають: 
1. Нейтрони 
2. Гамма-випромінювання 
3. Іоно-випромінювання 
4. Бета-випромінювання 
5. Альфа-випромінювання 

15. Найменшу іонізуючу здатність мають: 
1. Нейтрони 
2. Гамма-випромінювання 
3. Іоно-випромінювання 
4. Бета-випромінювання 
5. Альфа-випромінювання 

 
2 Блок. 

1. Найбільшу проникаючу здатність мають: 
1. Нейтрони 
2. Гамма-випромінювання 
3. Іоно-випромінювання 
4. Бєта-випромшювання 
5. Альфа випромінювання 

2. Найменшу проникаючу здатність мають: 
1. Нейтрони 
2. Гамма-випромінювання 
3. Іоно-випромшювання 
4. Бета-випромінювання 
5. Альфа-випромінювання 

3. α-випромінювання являє собою: 
1. Два протони та два нейтрони 
2. Ядро атома будь якого інертної о газу 
3. Атом Гелію 
4. Позитрон 
5. Електромагнітні коливання 

4. β-випромінювання являє собою: 
1.  Електромагнітні коливання 

 



2. Позитрони та електрони 
3. Атоми Гелію 
4. Атоми Барію 
5. Протони та нейтрони 

5. γ-випромінювання являє собою: 
1. Фотони 
2. 1 Іозитрони та електрони 
3. Атоми Гелію 
4. Протони та нейтрони 

6. α-випромінювання характеризується: 
1. Найвищою іонізуючою та найнижчою проникаючою здатністю 
2. Найвищою іонізуючою та проникаючою здатністю 
3. Найнижчою іонізуючою та найвищою проникаючою здатністю 
4. Найнижчою іонізуючою та проникаючою здатністю 
5. Середньою іонізуючою та проникаючою здатністю 

7. β-винромінювання характеризується: 
1. Найвищою іонізуючою га найнижчою проникаючою здатністю 
2. Найвищою іонізуючою та проникаючою здатністю 
3. Найнижчою іонізуючою та найвищою проникаючою здатністю 
4. Найнижчою іонізуючою та проникаючою здатністю 
5. Середньою іонізуючою та проникаючою здатністю 

8. γ-випромінювання характеризується: 
1. Найвищою іонізуючою та найнижчою проникаючою здатністю 
2. Найнижчою іонізуючою та проникаючою здатністю 
3. Найнижчою іонізуючою та найвищою проникаючою здатністю 
4. Середньою іонізуючою та проникаючою здатністю 

9. Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення у 
мирний час становить: 

1. 0,1 Бер/рік 
2. 0,2Ьер/рік 
3. 1 Бер/рік 
4. 2 Бер/рік 

10.Граннчно допустима річна ефективна доза опромінення населення у 
мирний час становить: 

1. 0,1 мЗв/рік 
2. 0,2 мЗв/рік 
3. 1 мЗв/рік 
4. 2 мЗв/рік 
5. 20 мЗв/рік 

11. Природними джерелами опромінення людини є: 



 
1. Радіаційний фон, земна радіація, внутрішнє опромінення, космічне 

випромінювання 
2. Земна радіація, внутрішнє опромінення, космічне випромінювання 
3. Внутрішнє опромінення, радіаційний фон, космічне випромінювання 
4. Космічне випромінювання, радіаційний фон, земна радіація 
5. Радіаційний фон, земна радіація, внутрішні опромінення 
6. Земна радіація, космічне випромінювання 

12.Дві третіх всього природного опромінення людина отримує в результаті 
дії: 

1. Радіаційного фону 
2. Земної радіації 
3. Внутрішнього опромінення 
4. Космічного випромінювання 

13.Головну роль у зовнішньому земному природному опромінені людини 
відіграє: 

1. Радон 
2. Уран 
3. Йод 
4. Вуглець 
5. Цезій 

14.Обов'язковим елементом, що завдає внутрішнього опромінені людніш є 
ізотоп: 

1. Свинцю 
2. Гелію 
3. Вуглецю 
4. Ртуті 
5. Кадмію 

15.Кістково-мозкоьа  форма  гострої променевої  хвороби  наступає  після 
опромінення у дозі: 

1. 0,1-1 Гр 
2. 1-10 Гр 
З    10-20 Гр 
4. 20-80 Гр 
5. Більше 80 1 р 

 



1. Однократна допустима доза опромінення людини у надзвичайній ситуації 
становить:........................... 

2. Однократна доза опромінення людини - це доза отримана протягом............. 
3. Смертельна однократна доза опромінення людини становить:.............. 
4. Місцевість рахується зараженою при дозі, що становить:..................... 
5. Одиниця активності радіоактивних речовин називається у системі СІ -................, 

позасистемна одиниця СГС -........  
6. Одиниця експозиційної дози радіації називається у системі СІ -....................., 

позасистемна одиниця СГС -............ 
7. Одиниця поглинутої дози радіації  називається у системі  СІ  -....................., 

позасистемна одиниця СГС -................... 
8. Одиниця еквівалентної та ефективної дози радіації називається у системі СІ-

............., позасистемна одиниця СГС - .............. 
9. Найбільшу іонізуючу здатність мають:..................... 
10.Найбільшу проникаючу здатність мають:....................... 
11 .Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення у мирний час 
становить:............................ 
12.До природних джерел радіоактивного випромінювання від: гасяться............... 
13. До штучних джерел радіоактивного випромінювання відмосяться............ 
1.4.Період напіврозпаду радіоактивних речовин.............................. 
15.Основні принципи захисту, що їх повинні дотримуватись люди під час 
радіоактивного забруднення  
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ЗАДАЧІ 
 

1. Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного 
радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 11 мкР/год. і зовнішнє 
опромінення людини відбувається лише внаслідок γ-випромінювання. Розв'язок 
слід представити у еквівалентній дозі опромінення (одиницях системи СІ). 
 

2. Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного 
радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 15 мкР/год. і зовнішнє 
опромінення людини відбувається лите внаслідок γ-випромінювання. Розв'язок 
слід представити у еквівалентній дозі опромінення (одиницях системи СІ). 
 

3. Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного 
радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 20 мкР/год. і зовнішнє 
опромінення людини відбувається лише внаслідок γ-випромінювання.Розв'язок 
слід представити у еквівалентній дозі опромінення (одиницям системи СІ). 
 



4. Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного 
радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 8 мкР/год. і зовнішні 
опромінення людини відбувається лише внаслідок γ-випромінювання. Розв'язок 
слід представити у еквівалентній дозі опромінення (одиницях системи СІ). 
5.Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного 
радіаційного фону, лкшо рівень радіації становить 30 мкР/год. і зовнішнє 
опромінення людини відбувається лише внаслідок γ-випромінювання. 
Розв'язок слід представити у еквівалентній дозі опромінення (одиницях 
системи СІ). 

6. Від моменту Чорнобильської аварії минуло 5886 діб. Розрахуйте, скільки 
залишилось радіоактивного кальцію Са з періодом напіврозпаду 163,5 діб, якщо 
його початкові; кількість становила 12 тонн. 

7. Обчислити скільки залишиться радіоактивного ізотопу вуглецю С, який мас 
період напіврозпаду 5,6 тис. років, через 16,8 тис років якщо зараз його кількість 
складе 65 г: 

8. Обчислити початкову кількість радіоактивного ізогону вуглецю С, який має 
період напіврозпад)' 20 хв,, якщо через 3 год. його кількість складе 25 г: 

9. Обчислити скільки залишиться радіоактивного ізотопу вуглецю С, який має 
період напіврозпаду 20хв, через 4 год. 20хв., якщо зараз його кількість складе 
81 т: 

10. Обчислити початкову кількість радіоа;стивного ізотопу Фосфору Р32, який має 
період напіврозпаду 14 діб., якщо через 98 діб його кількість складає 37 г: 

11. Обчислити скільки залишиться радіоактивного ізотопу Фосфору Р32, який 
має період напіврозпаду 14 діб, через 0,5 року (182 доби), якщо зараз його 
кількість складає 12 кг: 

12. Обчислити початкову кількість радіоактивного ізотону Фосфору Р32, який має 
період напіврозпаду 14 діб., якщо через 70 днів його кількість складе 26 г: 

13.Обчислити скільки залишиться радіоактивного ізотопу Фосфору Р, який має 
період напіврозпад) 14 діб, через 98 діб, .якщо зараз його кількість складає 110 кг: 
14.Обчислити початкову кількість радіоактивного ізотопу Йоду J131, який має 
період напіврозпаду 8 діб., якщо через 64 доби  його кількість складе 1 кг: 



15. Обчислити скільки залишиться радіокативного ізотопу Йоду J131, який має 
період напіврозпаду 8 діб., якщо через 40 днів, якщо зарз його кількість складе 7 
кг: 
 
Задача №.................. 
Розв'язок_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Задача №....... 
Розв'язок________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 



ТЕМА 6.  
"НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ" 

 
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель 
людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю 
людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних 
засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди 
довкіллю. (Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру"'від 08.06.2000№ 1809-Ш) 
Ділення атомних ядер — розпад атомного ядра на 2 (рідше 3 або 4) осколки. 
Супроводжується утворенням вторинних нейтронів, д-квантів та виділенням 
енергії. 
Епідемія — 1) масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та 
просторі у межах певного регіону, що значно перевищує звичайний рівень 
захворюваності, який реєструється на цій території; 2) поширення, у принципі 
тимчасове, якоїсь хвороби серед людності на більш-менш значній території. 
Епізоотія — одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої 
кількості одного чи багатьох видів тварин, що значно перевищує звичайний 
зареєстрований рівень захворюваності на певній території. 
Епіфітотія — масове інфекційне захворювання рослин, що супроводжується 
чисельною загибеллю культур і зниженням їх продуктивності. Катастрофа — 
велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків. 
Мікроб — [фр. microbe < грецьк. mikros малий + bios ЖИТТЯ] — загальна назва 
мікроорганізмів: бактерій, актиноміцетів та ін. за виключенням мікроскопічних 
водоростей та найпростіших. 
Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов жиггя і діяльності 
людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним 
лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей 
та/або значних матеріальних втрат. {"Положення про територіальну підсистему 
єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру міста Києва". Затверджено 
розпорядженням київської міської держадміністрації від 25.05.99 р. № 793). 
Небезпечне природне явище — подія природного походження або результат 
діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом 
поширення і тривалістю можуть становити загрозу для людей, об'єктів 
економіки та довкілля. 
Стихійні лиха — природні явища, які носять надзвичайний характер і 
призводять де порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей 



 
знищення матеріальних цінностей. 
Термоядерні реакції — реакції злиття легких ядер у більш важкі. 
Відбуваються при високих температурах, супроводжуються виділенням великої 
кількості енергії. 
 

АНОТАЦІЯ ТЕМИ 
6.1. Класифікація надзвичайних ситуацій 

Ознаки надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій: 
природні, соціальні та техногенні; негативні екологічні наслідки. Поділ 
надзвичайних ситуацій за масштабом та глибиною: локальні, об'єктові, місцеві, 
регіональні, національні та глобальні. Класифікація надзвичайних подій, що 
лежать в основі виникнення надзвичайних ситуацій. Законодавчі акти, що 
стосуються діяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

 
6.2. Причини виникнення надзвичайних ситуацій 

Причини виникнення природних надзвичайних ситуацій та небезпечних 
явищ. Причини  виникнення соціальних надзвичайних ситуацій:  політичних, 
релігійних, економічних, національних. Причини виникнення техногенних 
надзвичайних ситуацій. 

Комплексні надзвичайні ситуації. Небезпечні екологічні наслідки та 
катаклізми. 

 
6.3. Природні надзвичайні ситуації 

Види стихійних лих. Вражаючі фактори та наслідки стихій. Заходи по 
запобіганню та зменшенню наслідків стихійних лих. Стихійні лиха в Україні. 
Поняття про небезпечні природні явища. Види небезпечних природних явищ. 

 
6.4, Соціальні надзвичайні ситуації 

Види надзвичайних ситуацій соціального характеру. їх масштаби та 
наслідки. Попередження соціальних надзвичайних ситуацій. 

 
6.5. Техногенні надзвичайні ситуації 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Види аварій та катастроф, їх 
характеристика. Наслідки аварій та катастроф. 

 
6.5.1. Осередок ядерного враження  

Техногенні катастрофи з викидом радіоактивних речовин. Поняття про 
ядерну зброю; атомна та воднева бомби. Характеристика вртжаючих факторів 
ядерного вибуху. Дія повітряної ударної хвилі на людину. Види руйнувань 
будівель та споруд під дією ударної хвилі. Дія світлового випромінювання. 
Вражаюча дія проникаючої радіації. Допустимі дози опромінення людини. 
Радіоактивне зараження місцевості, зони зараження. Характеристика осередку 
ядерного вибуху. 



 
6.5.2. Осередок хімічного враження 

Аварії з викидом сильнодіючих хімічних речовин. Поняття про хімічну 
зброю. Концентрація і щільність зараження. Характеристика отруйних речовин. 
Поділ отруйних речовин за токсичною дією. Шляхи надходження токсичних 
речовин до організму людини. 

Характеристика осередку хімічного враження. Особистий захисг, 
організація захисту людей у випадку хімічного враження. 
 

6.5.3. Осередок біологічного враження 
Застосування різноманітних бактеріологічних речовин у воєнний та 

мирний час. Епідемії. Поняття про біологічну зброю. Види хвороботворних 
мікробів та бактеріальних отрут, які використовуються як біологічна зброя. 
Зараження тварин і рослин. 

Характеристика осередку біологічного враження. Заходи запобігання 
розповсюдження інфекційних захворювань на місцевості та на об'єкті. 

 
Рекомендована література: 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 35, 39, 47, 69 

Завдання до теми  
"Надзвичайні ситуації"  

ЗАКРИТІ ТЕСТИ 
1 Блок. 

1. Катаклізм це: 
1. Глобальна надзвичайна ситуація 
2. Синонім аварії 
3. Регіональна надзвичайна ситуація 
4. Об'єднана група куди входять тектонічні та топологічні стихійні лиха 
5. Ситуація, що супроводжує переважно соціальні надзвичайні ситуації 

2. Чи можуть соціальні надзвичайні ситуації викликати природні або 
техногенні: 

1. Не можуть 
2. Можуть 
3. Можуть викликати лише техногенні 
4. Можуть викликати лише природні. 
5. Можуть викликати лише техногенні надзвичайні ситуації та небезпечні 

екологічні наслідки 
3. Надзвичайні ситуації поділяються на: 

1. Техногенні, соціальні, природні 
2. Соціальні, природні, тектонічні, техногенні 
3. Природні, метеорологічні, техногенні 
4. Техногенні, природні, антропогенні 
5. Природні, техногенні 

 



 
4. До якого виду стихійних лих належить повінь? 
 

1.Тогюлончні 
2Тектонічні 
3.Водні 
4.Біологічні 
5.Метеорологічні 

5. До якого виду стихійних лих належить зсув? 
1.Топологічні 
2.Водні 
3.Тектонічні 
4.Біологічні 
5.Метеорологічні 

6. До якого виду стихійних лих належить сель? 
1.Водні 
2.Біологічні 
3.Топологічні 
4.Тектонічні 
5.Метеорологічні 

7. До якого виду стихійних лих належить цунамі? 
1. Тектонічні 
2. Тополопчні 
3. Водні 
4. Біологічні 
5. Метеорологічні 

8. До якого виду стихійних лих належить посуха? 
1. Тектонічні 
2. Водні 
3. Біологічні 
4. Метеорологічні 
5. Топологічні 

9. До якого виду стихійних лих належить виверження вулканів? 
1. Водні 
2. Біологічні 
3. Тектонічні 
4. Тополопчні 
5. Метеорологічні 

10.Поширення захворювань серед рослин називається? 
1. Епіфітотія 
2. Епізоотія 
3. Епідемія 
4. Епіфлородемія 



11. Які види мікроорганізмів можуть використовуються як бактеріологічна 
зброя? 

1.Віруси, бактерії  
2.Грибки, віруси, бактерії  
3.Рикетсії, бактерії, віруси, грибки  
4.Віруси, грибки, галофіти, бактерії  
5.Бактерії, віруси, галофіти, рикетсії, грибки 

12. Карантин це: 
1. Заходи по попередженню розповсюдженню інфекції та ліквідації 

епідемії 
2. Заходи, що обмежуються закриттям шкіл, установ, підприємств під час 

епідемій 
3. Заходи по попередженню розповсюдженню інфекції 
4. Заходи по ліквідації епідемії 

13.Обсервація це: 
1. Заходи по ліквідації епідемії 
2. Заходи по попередженню розповсюдженню інфекції 
3. Заходи, що обмежуються закриттям шкіл, установ, підприємств під час 

епідемій 
4. Заходи по попередженню розповсюдженню інфекції та ліквідації епідемії 

14.Чи можна точно передбачити час виникнення землетрусу? 
1. Так, при спостереженні за поведінкою деяких тварин 
2. Так, при спостереженні за підняттям рівня ґрунтових вод 
3. Так, за даними сучасного сейсмологічного обладнання 
4.Ні 

15.Що розуміють під глибиною осередку землетрусу? 
1. Відстань від епіцентру до місцевості, де відчувається землетрус 
2. Відстань від поверхні Землі до гіпоцентру землетрусу 
3.Відстань за прямою, що проходить через епіцентр землетрусу, від і до 

місцевості, де землетрус вже не відчувається 
4.Відстань від поверхні Землі до епіцентру землетрусу 

 
2 Блок 

1. Інтенсивність землетрусу вимірюється за шккалою: 
 1.Боффорта 

 



 
2. Фаренгейта 
3. Ріхтера 
4. Цельсія 

2. Який з цих вітрів є найслабкішим за шкалою Бофорта ? 
1. Легкий бриз 
2. Слабкий бриз 
3. Свіжий бриз 
4. Тихий вітерець 

3. За шкалою Бофорта силу вітру вимірюють: 
1. м/с 
2. бали 
3. км/год 

4. Перші поштовхи землетрусу застали Вас вдома, Ви: 
1. Станете у дальній кут між капітальних стін 
2. Якщо є пожежна драбина, спробуєте спуститися нею 
3. Негайно вийдете на сходову ділянку і ліфтом спуститесь вниз 
4. Відчините двері і, вийшовши на балкон чи лоджію, чекатимете там 

припинення поштовхів 
5. Що є головною характеристикою землетрусу? 

1. Енергія 
2. Площа ділянки епіцентру 
3. Глибина осередку землетрусу 

6. В яких межах вимірюється загальна енергія землетрусу за шкалою 
Ріхтера для Землі? 

1. 0-12 балів 
2. 0-9 балів 
3. 0-10 балів 

7. В яких межах вимірюється сила землетрусу за міжнародною шкалою 
М8К? 

1. 0-9 балів 
2. 0-10 балів 
3. 0-12 балів 

8. Поширення захворювань серед рослин називається? 
1. Епізоотія 
2. Епідемія 
3. Епіфітотія 
4. Епіфлородемія 

9. Знищення пацюків називається: 
1. Дезінфекція 



2. Дезінсекція 
3. Дератизація 

10.Знищення комах називається: 
1. Дезінфекція 
2. Дезінсекція 
3. Дератизація 

11.Який з цих вітрів мас найбільшу швидкість за шкалою Бофорта? 
1. Буря 
2. Шторм 
3. Ураган 

12.Не є причиною сходу снігових лавин: 
1. Різкий порив вітру 
2. Перенапруження снігового покрову 
3. Зниження температури повітря 
4. Звукова хвиля 
5. Підвищення температури повітря 

13.До метеорологічних катастроф відносяться: 
1. Снігові лавини 
2. Селі 
3. Морози 

14.Люди якого віку найбільш уразливі до радіації? 
1. Немовлята 
2.Люди похилого віку 
3. Люди середнього віку 

15.Сибірська виразка викликається: 
1. Бактеріями 
2. Вірусами 
3. Рикетсіями 
4. Грибками 
5. Ензимами 

 
 

3 Блок 
1. Захворювання на лихоманку викликають: 
 1. Рикетсії 



 
2. Віруси 
3. Бактерії 
4. Бацили 
5. Грибки 

2. Щільність зараження хімічними речовинами визначається у: 
1. г/м3 
2. ГДК 
3. г/м 
4. мг/л 
5. ЛД 

3. Ступінь зараження повітря хімічними речовинами вимірюється у: 
1. г/м3 
2. г/м2 
3. г/км 
4. г/год 

4. Бонова отруйна речовина іприт належить до: 
1. шкірнонаривних бойових отруйних речовин 
2. задушливих бойових отруйних речовин 
3. нервово-паралітичних бойових отруйних речовин 
4. загальноядовитих бойових отруйних речовин 

5. Бойова отруйна речовина синильна кислота належить до: 
1. задушливих бойових отруйних речовин 
2. нервово-паралітичних бойових отруйних речовин 
3. загальноядовитих бойових отруйних речовин 
4. шкірнонаривних бойових отруйних речовин 

6. Для забезпечення ефективного захисту при аварії з викидом аміаку ватно-
марльову пов'язку потрібно змочити розчином: 

1. 2% нашатирного спирту 
2. 2% лимонної кислоти 
3. 5% питної соди 

7. При аварії з викидом хлору ви вирішили надіти ватно-марльову пов'язку. 
Яким розчином слід її змочити? 

1. 2% лимонної кислоти 
2. 2% оцтової кислоти 
3. 5% питної соди 

8. Вражаючими факторами ядерного вибуху є: 
1. Радіоактивне зараження місцевості, вогняний фронт, електромагнітний 

імпульс, ударна хвиля 
2. Ударна хвиля, світлове випромінювання, вогняний фронт, 



радіоактивне зараження місцевості, електромагнітний імпульс 
3. Електромагнітний імпульс, ударна хвиля, світлове випромінювання, 

проникаюча радіація, радіоактивне зараження місцевості 
4.Проникаюча радіація, ударна хвиля, світлове випромінювання, вогняний 

фронт 
5. Радіоактивне зараження місцевості, світлове випромінювання, проникаюча 

радіація, ядерний гриб, електромагнітний імпульс, ударна хвиля 
9. На грашщі осередку ядерного вибуху тиск повітряної хвилі складає: 

1. ЗОкПа 
2. 100 кПа 
3. 50кПа 
4. 10011а 
5. ІОкПа 

10.До небезпек соціально-політичното характеру відносяться: 
1. Транспортні аварії 
2.Голод 
3.Виробничий шум 

11.До небезпек соціально-політичного характеру не відносяться: 
1. Страйки 
2. Пандемія 
3. Злочинність 
4. Низький життєвий рівень 
5. Несприятлива обстановка на роботі 

12.3а характером соціально-політичні НС є: 
1. Навмисні 
2. Ненавмисні 

13.Як правило не є ознакою вибухового пристрою при терактах: 
1. Транспорт, який довгостроково залишили біля будинків без нагляду 
2. Валізи, торбини з елементами електропостачання 
3. Шум, тікання у пакетах або сумках без нагляду 
4. Неприємний запах від предмету або сумки 

14,При підозрі на наявність вибухового пристрою неможна: 
1. Негайно викликати міліцію 
2. Ізолювати місце з підозрілим предметом 
3. Оглянути предмет на наявність елехтродетонатору 
4. Не користуватися поблизу підозрілого предмету мобільним зв'язком 

15.Як не повинен себе вести заручник: 
1. Сидіти тихо, не вставати без дозволу 



2. Не привертати до себе уваги 
3. Спробувати втекти самостійно 
4. Не вести активні розмови між заручниками 
5. Не дивитися в бік терористів 
 

 
 

 
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ 

 
1. Як за масштабом поділяють надзвичайні ситуації (НС)?................... 
2. Які НС за масштабом: слід віднести до загальнодержавних?........... 
3. Які НС за масштабом слід віднести до місцевих?............ 
4. Які НС можна віднести до катастроф природного характеру?........... 
5. Які НС можна віднести до катастроф техногенного характеру?.... 
6. Надзвичайні ситуації поділяються на: ...........   
7. Зазначте метеорологічні НС : ...................  
8. Зазначте топологічні НС :.................  
9. Зазначте тектонічні НС....................... 
10.Карантин це: ........................  
11 .Дезінфекція це .....................  
12.Дератизація це........................  
13 .Дезінсекція це ........................  
14.Дезактивація це....................... 
15.До НС соціально-політичного характеру відносяться:....................... 
 
Відповідь на запитання №...... 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Відповідь на запитання №........ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



ТЕМА 7. 
"ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ, ПРОТИПОЖЕЖНА 
ПРОФІЛАКТИКА" 

 
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

 
Вибух —  швидке  перетворення речовини,  що  супроводжується виділенням 
енергії та утворенням фронту стислих газів. 
Вогнестійкість – здатність деяких речовин не розплавлятися, протистояти 
впливу високих температур. 
Дренчер — [англ. drencher < to drench змочувати], тех. — насадка-
водорозбризкувач на грубах противопожежної водопровідної мережі, 
призначена для створення водяної завіси і. гасіння предметів та конструкцій, що 
загорілися. 
Спринклер — [англ. sprinkler < to sprink розбризкувати], тех. — 
водорозбризкуюча насадка автоматичної Дія на грубах нротивопожежної 
водопровідної мережі. 

 
АНОТАЦІЯ ТЕМИ  

7.1. Пожежі та причини їх виникнення 
Основні причини виникнення пожеж. Складові процесу горіння. 

Температура загорання. Пожежонебсзпечні матеріали. Види загорань. Горючі, 
важкогорючі і негорючі матеріали. 

Вогнестійкість  будівельних конструкцій.  Класифікація виробництв за 
пожежо- та вибухонебезиекою. 

 
7.2. Організація протипожежного захисту на виробництві  

Обов'язки керівників підприємств та посадових осіб щодо пожежної 
безпеки. Загальні вимоги пожежної безпеки. Державний протипожежний нагляд. 
Пожежно-профілактичні заходи. 

Організація евакуації людей при виникненні пожежі. Правила поведінки 
людей при виникненні пожежі. 

 
7.3. Засоби пожежогасіння 

Первинні засоби пожежогасіння. Розміщення первинних засобів 
пожежогасіння. 

Ефекти гасіння. Вогаегасні засоби: вода, піна, вуглекислота, порошки; їх 
недоліки та переваги. Тини вогнегасників. Оснащення приміщень певними 
видами вогнегасників в залежності від обладнання та виробничого процесу, 
ііринцип дії та правила користування вогнегасниками. Час дії вогнегасників. 

Автоматичні системи пожежогасіння, дренчерні та спринклерні 
Установки, сучасні системи пожежогасіння. 

 



 
7.4. Пожежний зв 'язок та сигналізація 

Засоби зв'язку при пожежі. Автоматична система сигналізації. 
Види датчиків: теплові (максимальні та диференційні), димові, світлові і 

комбіновані; принцип їх дії. Ефективність використання датчиків в залежності від 
умов виробництва. 

Рекомендована література:  4; 5, 6, 7, 8, 10, 12, 69 
 

Завдання до теми 
« Пожежна безпека» 

ЗАКРИТІ ТЕСТИ 
 

1. Вогнестійкість будівельних конструкцій вимірюється у: 
1. Джоулях 
2. Годинах 
3. Сантиметрах 
4. Ньютонах 
5. Канделах 

2. Процес горіння відбувається при наявності: 
1. Окислювача, горючої речовини 
2. Джерела запалювання, окислювача, горючої речовини 
3. Горючої речовини, джерела запалювання 
4. Повітря, окислювача, горючої речовини, джерела запалювання 

3. Ефективність процесу евакуації визначається: 
1. Шириною та кількістю евакуаційних виходів 
2. Підготовкою людей до евакуації 
3. Часом за який люди покинуть приміщення 
4. Кількістю людей в приміщенні 
5. Видом пожежі 

4. За горючими властивостями речовини і матеріали поділяються на: 
1. Горючі, важкогорючі, негорючі 
2. Горючі, негорючі 
3. Швидкогорючі, грючі, важкогорючі, негорючі 
4. Швидкогорючі, грючі, новільногорючі, важкогорючі, негорючі 

5. Спирт гасити не ефективно: 
1. Піною 
2. Водою 
3. Порошками 
4. Вуглекислотою 
5. Піском 



6. Леїкогорючі рідини і температурю кипіння менше 80 ° С не гасять: 
1. Піною 
2. Водою 
3. Порошками, 
4. Вуглекислотою 
5. Піском 

7. Час дії пінного вогнегасника ВХП -10 складає: 
1. 10 секунд 
2. 40 секунд 
3. 1 хвилина 
4. З хвилини 
5. 5 хвилин 

8. Час дії вуглекислотного вогнегасника ВВ - 5 складає: 
1. 10 секунд  
2. 40 секунд 
3. 1 хвилина 
4. З хвилини 
5. 5 хвилин 

9. Час дії порошкового вогнегасника ВИ - 1 складає: 
1. 10 секунд 
2. 40 секунд 
3. 1 хвилина 
4. З хвилини 
5. 5 хвилин 

10.Джерела запалювання поділяються на: 
і. Відкриті і приховані 
2. Закриті і приховані 
3. Відкриті і закриті 
4. Небезпечні і безпечні 

11 .Де у приміщенні найменша концентрація диму (під час пожежі)? 
1. Біля підлоги 
2. Біля стелі 
3. Біля дверей 
4. Середній прошарок повітря 
5. Немає вірної відповіді 

12.Температура займання це температура ігри якій відбувається стійке 
горіння: 

1- найменша 
2- найбільша 
3. немає вірної відповіді 
4. всі відповіді вірш 



 
13. Диференційні пожежні датчики реагують на: 

1. Швидкість збільшення температури 
2. Підвищення температури до певного рівня 
3. Інфрачервоне випромінювання 
4. Па світло, дим і температуру 
5. Тільки на температуру та світло 

14.До вогнегасник часобів належать: 
1. Піна, вуглекислота, порошки. 
2. Вода, піна, порошки 
3. Вода, піна, вуглекислота, порошки 
4. Еіода, вуглекислота, порошки 
5. Вода, піна, вуглекислота 

15.3а принципом дії датчики пожежної сигналізації поділяються на: 
1. Теплові, димові, світлові, вогняні, комбіновані 
2. Теплові, димові, світлові, комбіновані 
3. Теплові, світлові, комбіновані 
4. Теплові, димові, комбіновані 
5. Теплові, комбіновані 

 
 

ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ 
 

1. До основних причин виникнення пожеж.............. 
2. Для процесу горіння потрібні такі складов................. 
3. Суть процесів: загорання, спалаху, самозагорання, вибуху полягає у 
4. Матеріали і речовини за горючими властивостями поділяються на 
5. Температури займання це ........... 
6. Вогнестійкості будівель і споруд – це. 
7. Загальні вимоги забезпечення пожежної безпеки................... 
8. Ефективність евакуації людей  з приміщення при пожежі визначається.......... 
9. При виникненні пожежі людина повинна......... 
10. Переваги і недоліки води, як вогнегасного засобу полягають у.......... 
11. Переваги і недоліки піни, як воітіегасного засобу полягають у.......... 
12. Переваги і недоліки вуглекислоти, як вогнегасного засобу полягають у.......... 
13. Переваги і недоліки порошків, як вогнегасного засобу полягають у.......... 
 



14. Датчики автоматичної пожежної сигналізації за принципом реагування 
поділяються на: ........................  

15. В приміщенні моєї фірми, підприємства, цеху тощо я б встановив датчики 
пожежної сигналізації тому, що.......................  

Відповідь на запитання №................. 
________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідь на запитання №................... 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 


