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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Людина та її здоров’я – найбільша цінність держави, яка докладає великих 

зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у середовищі 

мешкання, так і в середовищі праці. Одним із ключових завдань державної 

політики України на найближчу перспективу, визначено зниження рівня 

техногенно-екологічних ризиків та захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. Законодавчою базою для реалізації цих завдань є низка 

нових законів, що стосуються захисту населення від надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру, прийнятих Верховною Радою Україні.  

Статистика свідчить про те, що рівень смертності, травматизму, аварій і 

катастроф в Україні набагато перевищує аналогічні показники розвинутих 

країн. За темпами вимирання людей Україна входить в першу десятку країн 

світу, а дитяча смертність в ній найвища в Європі.  

“Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” узагальнює дані 

відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, 

теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому 

охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільного захисту та 

інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них. 

Мета вивчення дисципліни: забезпечити відповідні сучасним вимогам 

знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, 

надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я 

людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста 

уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та 

навколишнього середовища.  

Завданням навчальної дисципліни є: 

 вивчення ідентифікації потенційної небезпеки; 

 визначення небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів, що 

породжуються джерелами цих небезпек;  

 прогнозування можливості і наслідків впливу небезпечних та шкідливих 

факторів на організм людини; 
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 використання нормативно-правової бази захисту особистості та 

навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, 

захисту у надзвичайних ситуаціях тощо;  

 вивчення правових та організаційних основи охорони праці;  

 визначення основних завдань системи управління охороною праці на 

підприємстві; 

 вивчення порядку розслідувань та обліку професійних захворювань; 

 визначення фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 

При вивченні курсу “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”  

передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, 

виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання. 

Вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” 

передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Цивільний захист”, 

“Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Основи екології” тощо. 

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи 

на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням 

результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

  дисципліни 

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ” 

 
№ Назва змістового модуля  і теми  

Змістовий модуль 1. Система безпеки життєдіяльності  
1 Основні поняття та сучасні проблеми життєдіяльності людини 
2 Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки 
3 Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних 

ситуацій 
4 Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від 

надзвичайних ситуацій 
5 Безпека в побуті і здоровий спосіб життя 

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці 
6 Правові та організаційні основи охорони праці 
7 Фізіологія та психологія праці 
8 Основи виробничої санітарії та гігієни праці 
9 Ергономічні та естетичні основи безпеки праці 
10 Надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків 

 Разом годин: 90 
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Змістові модулі: 

Модуль 1. Система безпеки життєдіяльності  

- Основні поняття та сучасні проблеми життєдіяльності людини. 

- Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки. 

- Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних 

ситуацій. 

- Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від 

надзвичайних ситуацій  

- Безпека в побуті і здоровий спосіб життя  

 

Модуль 2. Основи охорони праці  

- Правові та організаційні основи охорони праці 

- Фізіологія та психологія праці 

- Основи виробничої санітарії та гігієни праці 

- Ергономічні та естетичні основи безпеки праці 

- Надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків 

 

 

Міжпредметні зв’язки:   

Курс  “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”  для  студентів   

зазначеного напряму є нормативною дисципліною, яка забезпечує формування 

умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

Дисципліна   вивчається  на  основі  базової   загальноекономічної   та  

правової   підготовки   студентів,  вивчення  курсу “Безпека життєдіяльності”, 

“Цивільний захист”, “Охорона праці в галузі”, “Основи екології” тощо. 

Курс  закладає   фундамент  для   подальшого  вивчення  дисциплін, 

пов’язаних  з   галузевою   специфікою  кожної   спеціальності  та  спеціалізації. 

Для заочної форми навчання навчальним планом передбачаються тільки 

лекції і практичні заняття в досить обмеженій кількості. Основною формою 

вивчення дисципліни  має місце самостійна робота. 
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Самостійна робота студентів заочної форми навчання 

Основною метою самостйної роботи з дисципліни “Безпека 

життєдіяльності та основи охорони праці”  є закріплення  теоретичних  знань у 

галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці на основі розвитку у студентів 

творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної 

обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності 

сталого функціонування організації у НС; організації роботи системи 

управління охороною праці на підприємстві; порядку розслідувань та обліку 

професійних захворювань; реалізації аварійно - рятувальних, відновлювальних 

та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС. 

Методикою виконання самостійної роботи передбачено індивідуальне 

виконання контрольних робіт, підготовка до практичних занять, вирішення 

конкретних ситуацій та тестова самоперевірка теоретичних знань. 
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Зміст самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці » 

Змістовий модуль 1. Система безпеки життєдіяльності  

Тематика питань, що виносяться на самостійне опрацювання 

Тема 1. Основні поняття та сучасні проблеми життєдіяльності людини  

Питання   для   самоконтролю 

1. Дати визначення: “безпека”, “загроза”, “небезпека”, “надзвичайна 

ситуація”, “ризик”.  

2. Дати визначення: “безпека людини, суспільства”, “національна безпека”. 

3.  Охарактеризувати культуру безпеки як елемента загальної культури, що 

реалізує захисну функцію людства.  

4. Що таке соціально-політична напруженість? 

5. Перерахувати головні стандарти в галузі охорони праці. 

6. Які вимоги до безпеки праці жінок, неповнолітніх та інвалідів в Україні?  

7. Перерахувати основні етапи створення служби охорони праці на 

виробництві. 

8. В чому полягає охорона навколишнього природного середовища?  

9. В чому полягає охорона здоров’я населення?  

10. Що таке санітарно-епідеміологічна безпека?  

11. Дати визначення “пожежна безпека”.  

12. Дати визначення “радіаційна безпека”.  

Література: [1- 6, 7, 9, 11, 24,27-29, 36, 39, 42,49, 51, 53] 

 

Тема 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки  

Питання   для   самоконтролю 

1. Дати визначення “небезпека”, її основні поняття та класифікація. 

2. Що відноситься до шкідливих виробничих факторів? 

3. Надати класифікацію небезпек.  

4. Що таке ризик, методи управління ризиком. 

5. Дати визначення “індивідуальний та груповий ризик”.  
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6. Що таке концепція прийнятного ризику? 

7. Перерахувати головні етапи якісного та кількісного аналізу та оцінки 

ризику.  

8. Які існують методичні підходи до визначення ризику? 

9. Назвати експертні методи оцінювання ризиків.  

10. Як відбувається розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності 

реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків?  

Література: [27-29, 36, 39, 42,49, 51, 53] 

Тема 3. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку 

надзвичайних ситуацій  

Питання   для   самоконтролю 

1. Перерахувати НС, причини виникнення та складові системи їх 

моніторингу.  

2. В чому полягає галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній 

сфері відповідальності центральних органів виконавчої влади? 

3. Дати визначення основних показників джерел природних НС. 

4. В чому полягає територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, 

процесами і системами захисту та ліквідації НС? 

5. Охарактеризувати методичні положення ідентифікації та паспортизації 

об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.  

6. Як відбувається виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх 

прояву?  

Література: [10, 12, 13,16, 22, 25, 30-32,35, 40, 41, 45-47, 54, 55] 

 

Тема 4. Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від 

надзвичайних ситуацій 

Питання   для   самоконтролю 

1. Назвати основні принципи захисту населення у НС.  

2. Які способи захисту населення у НС ви знаєте?  

3. Перерахувати захисні споруди, їх визначення та характеристика.  

4. Які вимоги висуваються до захисних споруд?  
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5. Класифікація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).  

6. Як відбувається планування і призначення приміщень сховища? 

7. Евакуація населення із небезпечних місць у безпечні райони.  

8. Як відбувається щхорона матеріальних цінностей і громадського 

порядку? 

Література: [10, 12, 13,16, 22, 25, 30-32,35, 40, 41, 45-47, 57,58] 

 

Тема 5. Безпека в побуті і здоровий спосіб життя 

Питання   для   самоконтролю 

1. Що відноситься до небезпек в побутових умовах?  

2. В чому суть гігієни харчування?  

3. Згубні звички як фактор ризику.  

4. Що таке біологічна небезпека?  

5. Перерахувати найпоширеніші інфекційні захворювання. 

6. Алергічні реакції, алергічні захворювання.  

7. Дати характеристику демографічної ситуації в Україні. 

Література: [5, 6, 26-29, 42, 53, 59,60] 
 

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці 

Тематика питань, що виносяться на самостійне опрацювання 

Тема 6. Правові та організаційні основи охорони праці  

Питання   для   самоконтролю 

1. Дати визначення змісту “охорона праці”.  

2. Що регулює Закон України “Про охорону праці”?  

3. Назвати і дати характеристику організаційно-технічним заходам і засобам 

з охорони праці.  

4. Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством України?  

5. Які законодавчі акти входять до законодавства України з охорони праці? 

Дати їх характеристику.  

6. Назвати санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці, 

охарактеризувати їх.  
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7. Як організована служба охорони праці на виробництві?  

8. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.  

9. Які організації здійснюють нагляд за охороною праці?  

10. Які пільги і компенсації надаються тим, хто працює у важких і шкідливих 

умовах?  

11. За рахунок чого здійснюється фінансування заходів з охорони праці?  

12. У чому суть соціального страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань?  

Література: [1,4,8,14, 24, 26, 33, 34, 37] 
 

 

Тема 7. Фізіологія та психологія праці  

Питання   для   самоконтролю 

1. Охарактеризувати фізичну діяльність людини: статична робота, 

динамічна робота.  

2. Що таке психологія праці? 

3. Дати визначення “психологічний аспект праці”. 

4. Розумова діяльність людини. 

5. Працездатність людини.  

6. Фаза розвитку втоми.  

7. Фактори, що сприяють травмуванню людини. 

8. Що таке освітній відбір?  

9. Дати визначення “соціальний відбір”. 

10. Дати визначення “психофізіологічний відбір”. 

11. Перерахувати фактори небезпек, що впливають на ефективність трудової 

діяльності.  

Література: [26, 33, 34, 37] 
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Тема 8. Основи виробничої санітарії та гігієни праці  

Питання   для   самоконтролю 

1. Дати визначення поняття “виробнича санітарія”.  

2. Які шкідливі фактори є на виробництві?  

3. Які види освітлення корисні для людини? Дати обґрунтування.  

4. Дія шуму на організм людини. Яка небезпека існує в цьому?  

5. Чому вібрації належать до шкідливого виробничого фактору?  

6. Які методи захисту людини від негативного впливу шкідливих чинників?  

7. Які параметри характеризують мікроклімат виробничого середовища?  

Література: [26, 33, 34, 37, 58] 

Тема 9. Ергономічні та естетичні основи безпеки праці.  

Питання   для   самоконтролю 

1. Назвати основні положення ергономіки.  

2. Як відбувається вивчення умов праці? 

3. Виявлення конструктивних недоліків виробничого обладнання. 

4. Перерахувати методи ергономічних досліджень. 

5. Ергономічні вимоги та оцінка організації робочих місць.  

6. Як впливає колір та естетика виробничого середовища на продуктивність 

праці? 

7. Як відбувається аналіз функцій людини у системі “людина- машина-

середовище”? 

8. Допустимі розміри пультів керування, панелей приладів. 

9. Які існують розміри оптимальних зон для розташування засобів 

візуальної інформації?  

10. Вивчення впливу психологічних чинників на ефективність системи 

“людина- машина-середовище” 

Література: [26, 33, 34, 37] 
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Тема 10. Надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних 

випадків  

Питання   для   самоконтролю 

1. Перерахувати  послідовність, принципи та засоби надання першої 

допомоги.  

2. Етапи першої допомоги при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

3. Назвати види кровотеч й способи їх припинення.  

4. Як відбувається надання допомоги при втраті свідомості, шоку, 

тепловому та сонячному ударах, обмороженні.  

5. Перша допомога при ураженні електричним струмом.  

6. Реанімаційні заходи. Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця.  

Література: [1,5, 6, 15, 23, 38, 44, 48, 56] 
 

 

 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з 

дисципліни “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”. Виконання 

контрольної роботи сприятиме поглибленому вивченню основних тем курсу, 

формуванню практичних навичок щодо захисту персоналу, населення, 

матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій. Номер 

варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища 

(див. таблицю). 

Перша літера прізвища 
студента 

Номер варіанта 
контрольної роботи 

А, Б, В 1 
Г, Д, Е 2 
Є, Ж, З 3 
І, Ї, Й, К 4 
Л, М, Н 5 
О, П, Р 6 
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С, Т, У 7 
Ф, Х, Ц 8 
Ч, Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у 

галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці на основі розвитку у студентів 

творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної 

обстановки, виробленню практичних навиків з: 

 підвищення спроможності сталого функціонування організації у НС; 

реалізації аварійно - рятувальних, відновлювальних та інших 

невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС;  

 організації роботи системи управління охороною праці на підприємстві; 

 порядку розслідувань та обліку професійних захворювань. 

Послідовність виконання контрольної роботи: 

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та 

цифрами. 

2. Скласти список використаної літератури. 

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним 

планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються. 

Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При 

задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності 

зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і 

здає її до деканату. 

 
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Модель життєдіяльності людини. 

2. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. 

3. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.  
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Варіант  2 

1. Безпека людини, суспільства, національна безпека.  

2. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

3. Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, переломах. 

 

Варіант  3 

1. Культура безпеки як елемент загальної культури. 

2.  Принципи захисту населення і територій  у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

3. Види кровотечі й способи припинення її.  

 

Варіант  4 

1. Стандарти в галузі охорони праці.  

2. Система централізованого оповіщення при надзвичайних ситуаціях. 

3. Надання допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному 

ударах, обмороженні.  

Варіант  5 

1. Безпека праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 

2. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях. 

3. Перша допомога при ураженні електричним струмом.  

 

Варіант  6 

1. Права працівників при укладанні трудової угоди та під час роботи на 

підприємстві. 

2. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 

3. Реанімаційні заходи. Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця.  

 

Варіант  7 

1. Фізична діяльність людини: статична робота, динамічна робота.  

2. Надзвичайні ситуації природного характеру. 
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3. Вплив кольору та естетики виробничого середовища на продуктивність 

праці.  

 

Варіант 8 

1. Шкідливі виробничі фактори. 

2. Біологічна небезпека.  

3. Небезпека в побутових умовах.  

 

Варіант  9 

1. Основні положення ергономіки.  

2. Шкідливі фактори навколишнього середовища. 

3. Гігієна харчування.  

Варіант  10 

1. Аналіз функцій людини у системі “людина- машина-середовище”.  

2. Найпоширеніші інфекційні захворювання. 

3. Види протирадіаційних укриттів. 

 

 

 

Практичні завдання для самостійної роботи 

Зміст тем практичних занять 

Практичні заняття №1, №2. Ризик як оцінка небезпеки 

Кількість годин - 4 години. 

Користуючись визначеннями категорій серйозності небезпеки та рівнів 

ймовірності небезпеки (табл. 1а і 1б), класифікувати дві небезпеки (згідно з 

наданим викладачем варіантом), наведені в табл. 1в. За допомогою матриці 

оцінки ризику (табл. 1г) класифікувати і оцінити ризик конкретних небезпек за 

ступенем припустимості. Запланувати заходи щодо зменшення ризику 

реалізації конкретної небезпеки. 

Таблиця 1а.  
Категорії серйозності небезпеки 
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Вид Категорія Опис нещасного випадку 
Катастрофічна I Смерть або зруйнування системи 
Критична II Серйозна травма, стійке захворювання, суттєве 

пошкодження в системі 
Гранична III Незначна травма, короткочасне захворювання, 

пошкодження в системі 
Незначна IV Менш значні, ніж у III категорії, травми, 

захворювання, пошкодження в системі 
 

Таблиця 1б.  
Рівні ймовірності небезпеки 

Вид Рівень Опис наслідків 
Часта А Велика ймовірність того, що подія відбудеться 
Можлива В Може трапитися декілька разів за життєвий цикл 
Випадкова  С Іноді може відбутися за життєвий цикл 
Віддалена D Малоймовірна, але можлива подія протягом 

життєвого циклу 
Неймовірна Е Настільки малоймовірно, що можна припустити, що 

така небезпека ніколи не відбудеться 
 

Таблиця 1в.  
Перелік небезпек, які необхідно класифікувати 

Номер 
варіанта 

Найменування небезпек 

1 
 

Зіткнення літаків у повітрі 
Зіткнення двох автомобілів на переповненій автостоянці 

2 Виверження вулкану 
Землетрус у Харківській області 

3 Землетрус на Малайському архіпелазі 
Катастрофи космічних човників „Челенджер” і „Колумбія” 

 
Продовження табл. 1в

Номер 
варіанта 

Найменування небезпек 

4 Повільний зсув 
Середній зсув у Дніпропетровській області 

5 Швидкий зсув у Закарпатті 
Сель у Харківській області 

6 Сель у Закарпатті 
Повінь у Голландії 

7 Паводок у Закарпатті 
Снігова лавина в Харківській області 

8 Снігові лавини в Альпах 
Тропічний циклон на узбережжі Центральної Америки 

9 Тайфун на Далекому сході 
Тайфун на сході України 

10 Торнадо в штатах Техас і Луїзіана в США 
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Смерч на Азовському морі 
11 Лісова пожежа на сході України 

Степова пожежа в Харківській області 
12 Підземна природна пожежа в Сумській області 

Війна між США і Ізраїлем 
13 Війна між Ізраїлем і Сирією  

Аварії з витоком СДОР на металообробному заводі 
14 Аварії з витоком СДОР на підприємстві хімічної промисловості 

Зіткнення потягів на Південній залізниці 
15 Катастрофа пасажирського морського судна в Чорному морі 

Інфікування людини грипом 
16 Інфікування ВІЛ студента 

Захворювання на сифіліс заміжньої жінки 
17 Інфікування ВІЛ наркомана 

Зараження гонореєю пенсіонера 
18 Зараження генітальним герпесом від медичного працівника 

Інфікування хворобою Боткіна при нанесенні татуювання 
19 Зараження ВІЛ-інфекцією гомосексуаліста 

Зараження ВІЛ-інфекцією лесбіянки 
20 Зараження гепатитом при пірсінзі 

Зараження гепатитом наркомана 
21 Інфікування студента паличкою Коха 

Інфікування наркоманки туберкульозом 
22 Терористичний акт, вчинений рабином у синагозі 

Теракт, вчинений ісламським фундаменталістом у синагозі 
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 Продовження табл. 1в
Номер 

варіанта 
Найменування небезпек 

23 Зґвалтування студентки вдень на центральній вулиці 
Зґвалтування жінки вночі у віддаленому глухому провулку 

24 Зґвалтування дівчини-бомжа 
Зґвалтування дівчини-стриптизерки 

25 Реалізація захворювання на алкоголізм при періодичному 
вживанні алкогольних напоїв 

Реалізація захворювання на алкоголізм при систематичному 
вживанні алкогольних напоїв та систематичному похмелянні 

26 Народження дегенеративної дитини в батьків алкоголіків 
Захворювання на рак жінки-курця 

27 Порушення озонового екрану над Антарктидою в період полярної 
ночі 

Порушення озонового екрану над Україною в темний час доби 
28 Посилення парникового ефекту за рахунок збільшення викидів 

вуглекислого газу, метану, закису азоту 
Посилення парникового ефекту за рахунок збільшення викидів 

сірчистого газу, окису заліза, бенз(а)пірену 
29 Збільшення кількості кислотних опадів завдяки збільшенню 

викидів оксидів сірки 
Збільшення кількості кислотних опадів завдяки збільшенню 

викидів оксидів азоту 
30 Харчове отруєння ботулізмом 

Харчова інфекція – дизентерія в Середній Азії 
31 Інфікування гонококом через поцілунок 

Інфікування коростою при статевому контакті 
32 Зараження сифілісом через поцілунок 

Передача грибкових захворювань статевим шляхом 
33 Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст 

Забруднення атмосфери сільських населених пунктів 
34 Спричинення онкологічного захворювання в Україні при 

постійному накопиченні малих доз іонізуючого випромінювання 
Спричинення онкологічного захворювання в Сибіру поза межами 

урбанізованого середовища 
 

Таблиця 1г.  
Матриця оцінки ризику 

Частота, з 
якою 

відбувається 
подія 

Категорія небезпеки 

I Катастрофічна II Критична III Гранична IV Незначна 

(А) Часто 1А 2А 3А 4А 
(В) Вірогідно 1В 2В 3В 4В 
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(С) Час від часу 1С 2С 3С 4С 
(D) Віддалено 1D 2D 3D 4D 
(Е) Неймовірно 1Е 2Е 3Е 4Е 

Індекс ризику небезпеки 
Класифікація 
ризику 

Критерії ризику 

1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 
3А 

Неприпустимий (надмірний) 

1D, 2C, 2D, 3B, 3C Небажаний (гранично допустимий) 
1Е, 2Е, 3D, 3Е, 4А, 
4В  

Припустимий з перевіркою (прийнятний) 

4С, 4D, 4Е Припустимий без перевірки (знехтуваний) 
 

Необхідно: 

1. Дати письмові визначення поняттям ризик, ризиковий баланс, 

небезпека, безпека, категорія серйозності небезпеки, рівні ймовірності 

небезпеки, матриця оцінки ризику. 

2. Навести основні види ризику за ступенем припустимості (знехтуваний, 

прийнятний, гранично допустимий, надмірний), дати їх письмові 

визначення. 

3. Письмово з’ясувати сутність концепції прийнятного (допустимого) 

ризику з наведенням графіка визначення прийнятного ризику. 

4. Класифікувати дві небезпеки (згідно з наданим викладачем варіантом), 

за категоріями серйозності небезпеки та рівнями ймовірності небезпеки. 

Відповідно до матриці оцінки ризику класифікувати і оцінити ризик 

конкретних небезпек за ступенем припустимості. 

5. Запланувати заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної 

небезпеки (у випадку знехтуваного і прийнятного ризику – 

організаційні, у випадку гранично допустимого та надмірного – 

конкретні технічні заходи: технологічні, архітектурно-планувальні, 

тощо). 

Вказівки до виконання: 

До початку виконання завдання студент самостійно засвоює, що таке 

ризик, ризиковий баланс, небезпека, безпека, категорії серйозності небезпеки, 

рівні ймовірності небезпеки, матриця оцінки ризику. Розглядає та усвідомлює 

основні види ризику за ступенем припустимості - знехтуваний, прийнятний, 
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гранично допустимий, надмірний. Вивчає сутність концепції прийнятного 

(допустимого) ризику. 

Класифікацію студент розпочинає з присвоєння небезпеці певної категорії 

серйозності та визначення її частоти шляхом віднесення небезпеки до 

відповідного рівня ймовірності. Встановивши буквено-цифровий індекс 

небезпеки, студент за допомогою матриці оцінки ризику класифікує ризик 

небезпеки і встановлює його критерій за ступенем припустимості.  

Після цього він планує заходи щодо зменшення ризику реалізації 

конкретної небезпеки. 

 

Практичні заняття №3, №4. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і 

розвитку надзвичайних ситуацій. 

Кількість годин - 4 години. 

1.  Актуальність теми. Бурхливий науково-технічний прогрес, особливо в 

XXI-му столітті, сприяє не тільки зростанню виробництва, підвищенню 

матеріального добробуту й інтелектуального потенціалу суспільства, але також 

значно підвищує можливість аварій техногенних систем. Збільшення кількості й 

розширення масштабів НС техногенного й природного характеру, що приводять 

до значних матеріальних і людських втрат, роблять украй актуальною проблему 

забезпечення безпеки в природно-техногенній й екологічній сфері. 

2. Мета заняття - оволодіти принципами аналізу та встановити причинно-

наслідковий зв’язок надзвичайної ситуації, розробити необхідні дії формувань 

ЦЗН при ліквідації наслідків конкретної НС. 

3. Перелік контрольних знань, які набуватиме студент. 
      

- визначення понять: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, 

аварія, катастрофа, вогнище ураження, зона зараження; 

- негативний і позитивний вплив науково-технічного прогресу на 

життєдіяльність населення; 

- основні потенційні небезпеки як причини можливих НС в Україні; 

- класифікація НС в Україні;  

- основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС. 
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4. Основний зміст заняття. 

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя й діяльності 

людей на об'єкті або території, заподіяне аварією, катастрофою, стихійним 

лихом або іншою небезпечною подією, що привело (може привести) до загибелі 

людей або значних матеріальних втрат. 

Стихійне лихо - явище природи, що викликає катастрофічні обставини й 

характеризується раптовим порушенням нормального життя й діяльності 

населення, загибеллю людей, руйнуваннями й ушкодженнями будівель і 

споруд, знищенням матеріальних цінностей. 

Небезпечне природне явище – подія природного походження або результат 

діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабами 

поширення й тривалістю можуть уражувати людей, об'єкти економіки та 

довкілля. 

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті 

або території погрозу для життя й здоров'я людей і приводить до руйнувань 

будинків, споруд, устаткування і транспортних засобів, порушенню 

виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. 

Катастрофа – велика за масштабами аварія або інша подія, що 

призводить до тяжких, трагічних наслідків. 

Вогнище ураження – територія, у межах якої є ураження людей, 

сільськогосподарських тварин, а також руйнування й ушкодження 

матеріальних цінностей. Характеризується: 

 видом застосованого засобу (ядерного, хімічного, бактеріологічного); 

 кількістю уражених людей, тварин і рослин, зруйнованих й ушкоджених 

матеріальних цінностей; 

 розмірами і площею. 

Зона зараження - територія, заражена радіоактивними, хімічними або 

біологічними речовинами. Характеризується: 

 видом засобу, що заражає (радіоактивний, хімічний, біологічний); 

 формою, розмірами й площею; 

 розташуванням стосовно об'єктів економіки й населених пунктів; 
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 тривалістю дії й ступенем небезпеки. 

Негативний і позитивний вплив НТП на життєдіяльність населення 

Бурхливий науково-технічний прогрес, особливо в XXI-му столітті, сприяє 

не тільки зростанню виробництва, підвищенню матеріального добробуту й 

інтелектуального потенціалу суспільства, але також значно підвищує 

можливість аварій техногенних систем. Одночасно із цим економічні, духовні, 

релігійні, етнічні й інші протиріччя за цей період призвели до величезної 

кількості війн і конфліктів з використанням зброї. 

Загальні втрати в період Першої світової війни склали понад 10 млн. 

чоловік, а під час Другої світової війни – понад 55 млн. загиблих. Територія 

України була залучена в театри воєнних дій обох світових війн. Після Другої 

світової війни населення одного лише м. Харкова було вчетверо менше 

довоєнної чисельності й становило приблизно 190 тис. чоловік. 

В обох світових війнах 20-го століття була застосована зброя масового 

ураження (в Першій світовій війні - отруйні речовини, в Другій – ядерна зброя 

під час бомбардування японських міст Хіросіми й Нагасакі). Сучасні озброєння, 

накопичені завдяки науково-технічному прогресу, можуть призвести до 

більших втрат і збитків. 

Збільшення кількості й розширення масштабів НС техногенного й 

природного характеру, що приводять до значних матеріальних і людських 

втрат, роблять украй актуальною проблему забезпечення безпеки в природно-

техногенній й екологічній сфері. Так, за останні 30 років у природних 

катаклізмах загинуло більше 4 млн. чоловік, а кількість потерпілих  

перевищило 3 млрд. чоловік. Прямі економічні збитки перевищили 400 млрд. 

доларів США. 

Під час аварії на Чорнобильській АЕС загинула 31 людина, більше 200 

занедужало променевою хворобою 3-го та 4-го ступеня. У зоні радіоактивного 

зараження опинилися сотні квадратних кілометрів. На думку закордонних 

фахівців, характер зараження місцевості еквівалентний випадінню 

радіоактивних речовин від 90 атомних бомб, скинутих на Хіросіму. 
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Розвиток цивілізації веде до збільшення чисельності населення. Її динаміка 

підкоряється експонентному закону. На початку 19 ст. вона становила 1 млрд. 

чол., в 1986 р. – 5 млрд., а наприкінці 1999 р. – 6 млрд. чол. 

Одночасно з демографічним вибухом відбувається процес урбанізації 

населення. Виникають мегаполіси, які призводять до знищення природного 

середовища. За даними  ООН у містах мешкає 80% населення земної кулі. 

Ріст чисельності населення є причиною збільшення видобутку корисних 

копалин, росту промисловості й сільського господарства. Так, в 2000 р. у 

порівнянні з 1960 р. споживання електроенергії зросло приблизно в 4 рази. 

Приблизно в 10 разів збільшився світовий парк автомобілів. Світове 

промислове виробництво подвоюється кожні 12–15 років.  

Відомо, що біосфера може прогодувати за рахунок відновлюваних ресурсів 

приблизно 1 млрд. чол. Завдяки науково-технічному прогресу люди навчилися 

використовувати невідновлювані ресурси планети, кількість яких обмежена. 

Завдяки їхньому зменшенню попит і ціна на них зростають. Все це призводить 

до загострення взаємин між людиною і природою, у результаті чого 

збільшується ймовірність аварій і катастроф різного характеру. 

Незважаючи на негативні сторони науково-технічного прогресу, що 

розглянуті вище, вихід зі стану, що склався, можливий завдяки використанню 

його позитивних сторін. Його необхідно спрямувати на: створення 

ресурсозберігаючих і маловідходних технологій; підвищення надійності 

техногенних систем; освоєння альтернативних екологічно чистих джерел 

енергії; точне прогнозування метеорологічних, сейсмічних, гідрологічних 

природних процесів і т.п.  

Основні потенційні небезпеки як причини можливих НС в Україні 

На території України можливе виникнення широкого спектра небезпечних 

процесів і явищ техногенного та природного походження. 

Найбільша кількість НС, особливо з загибеллю людей, припадає на 

транспорт. Тільки в 1999 р. сталося 34,29 тис. дорожньо-транспортних подій, у 

яких загинуло 5269 осіб, травмовано 37,27 тис. осіб.  
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У даний час в Україні функціонують чотири АЕС (Південноукраїнська, 

Запорізька, Рівненська і Хмельницька). Також небезпека надходить від 

Воронезької та Курської АЕС. На території України розташовано 6000 різних 

установ і організацій, діяльність яких може викликати радіоактивні відходи 

(АЕС, уранодобувна і переробна промисловість, зона відчуження 

Чорнобильської АЕС та ін.). 

На території країни функціонує 1610 об’єктів господарювання, на яких 

зберігається чи використовується понад 283 тис. тонн сильнодіючих ядучих 

речовин (СДЯР), у тому числі 9,8 тис. тонн хлору, 178,4 тис. тонн аміаку. З них 

I ступеня хімічної небезпеки – 76 об’єктів; II – 60; III – 1134 об’єкти. Усього в 

зонах можливого хімічного зараження від цих об’єктів проживає понад 20 млн. 

чоловік (38,5 % населення країни). До них належать підприємства хімічної, 

нафтохімічної і нафтопереробної промисловості, підприємства з потужними 

холодильними установками (молокозаводи, м'ясокомбінати і т. д.), які 

використовують аміак як холодоносій. 

Довжина магістральних газопроводів на території України становить  

3,9 тис. км. Їх роботу забезпечують 31 компресорна станція перекачування 

нафти і 69 газових перекачувальних станцій. Довжина продуктопроводів 

становить 3,3 тис. км. Майже весь перерахований вище технічний комплекс 

уже вичерпав свій ресурс, що робить його об’єктом підвищеної безпеки. 

Досить критичне становище в країні склалося в комунальному 

господарстві. Четверта частина водопровідних очисних споруд і систем 

фактично відпрацювали свій термін. У кожної п’ятої насосної станції 

закінчився термін експлуатації. У системах каналізації відпрацювали термін 

експлуатації 26 % систем і 17 % насосних станцій. Нині у  водоймища 

скидається без попереднього очищення 250 м3/доб  стічних вод. 

На території України понад 30 міст, сіл та сільських населених пунктів у 

Криму, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській 

областях, які знаходяться на шляху селевих потоків. Всього в Карпатах 

виявлено понад 290 селевих водозаборів. 
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Зсуви і гірські обвали найбільш характерні для західних областей України, 

а також узбережжя Чорного та Азовського морів. Площі зсувонебезпечних 

процесів за останні 30 років зросли в 5 разів. Відповідно до міжнародної 

статистики до 80 % зсувів у даний час пов’язано з діяльністю людини. 

Сильні снігопади найчастіше спостерігаються в Карпатах, а також у 

лісостеповій та степовій зонах. В основному на території України кількість 

снігових опадів складає 20–30 см, іноді 40–70см. На території Карпат в окремих 

випадках – більше 100 см. 

Серед інфекційних захворювань людей найпоширеніші на всій території 

України дифтерія, кашлюк, правець, поліоеміліт, кір, епідемічний паротит, 

гострі кишкові інфекційні хвороби. Також можливі особливо небезпечні 

інфекційні хвороби: туляремія, лептоспіроз, сибірка. Існують епідеміологічні 

свідчення про туберкульоз, СНІД, натуральну віспу, висипний тиф, грип та ін. 

До основних захворювань тварин відносяться: сибірка, ящур, туляремія, 

чума. 

В останній час в світі посилилася погроза виникнення НС у зв’язку з 

тероризмом.  

Класифікація НС в Україні 

НС в Україні класифікуються за такими ознаками: 

 за характером походження; 

 за масштабами поширення. 

Відповідно до характеру походження є такі види НС: 

 техногенного характеру. Це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, 

неспровоковані вибухи або їхня погроза, аварії з викидом (погрозою викиду) 

небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове 

руйнування споруджень і будов, аварії на інженерних мережах і спорудженнях 

життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях і дамбах; 

 природного характеру. Це небезпечні геологічні, метеорологічні, 

гідрологічні явища, деградація ґрунтів або надр, природні пожежі, зміна стану 

повітряного басейну, інфекційні захворювання людей, сільськогосподарських 
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тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами або 

шкідниками, зміна стану водних ресурсів і біосфери; 

 соціально-політичного характеру пов'язані із протиправними діями 

терористичної й антиконституційної направленості; здійснення або реальна 

погроза терористичного акту (збройний напад, захоплення й утримання 

важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку й 

телекомунікацій, напад або замах на екіпаж повітряного або морського судна), 

крадіжка (спроба крадіжки) або знищення суден, установлення вибухових 

пристроїв у громадських місцях, пропажа (крадіжка) зброї, виявлення 

застарілих боєприпасів; 

 військового характеру пов'язані з наслідком застосування зброї 

масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають 

вторинні фактори ураження населення внаслідок руйнування атомних і 

гідроелектростанцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин і 

відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих ядучих речовин (СДЯР), 

токсичних відходів, транспортних й інженерних комунікацій. 

Відповідно до масштабу поширення розрізняють чотири рівні НС: 

 загальнодержавного рівня. Це НС, що виникає на території двох і 

більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя) або 

загрожує транскордонним перенесенням, а також тоді, коли для її ліквідації 

необхідні матеріали й технічні ресурси в обсязі, що перевищують можливість 

окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя);  

 регіонального рівня. Це НС, що виникає на території двох і більше 

адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки 

Крим, Київської області й міста Севастополя або загрожує міжобласному 

поширенню в межах України, а також у випадку, коли для її ліквідації 

необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищує можливості 

одного району; 

 місцевого рівня. Це НС, що виходять за межі потенційно небезпечного 

об'єкта, загрожує поширенню самої ситуації або її вторинних наслідків на 

навколишнє середовище, сусідні населені пункти, інженерні спорудження, а 
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також у випадку, коли для її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси 

в обсязі, що перевищує можливості потенційно небезпечного об'єкта. До 

місцевого рівня також відносяться НС, що виникають на об'єктах житлово-

комунальної сфери й інших, що не входять у затверджені переліки потенційно-

небезпечних об'єктів; 

 об'єктового рівня.  Це НС, що відбувається на території об'єкта або на 

самому об'єкті й наслідки якої не виходять за його межі (санітарно-захисну 

зону). 

Ліквідація наслідків НС 

Ліквідація наслідків НС є комплексом заходів, які включають рятувальні та 

інші невідкладні роботи (РІНР). Вони здійснюються у разі виникнення НС 

техногенного та природного характеру і спрямовані на припинення дії 

небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також 

на локалізацію НС.  

Виконання РІНР є однією з основних завдань ЦЗН. До рятувальних робіт 

відносяться: 

 розвідка вогнищ ураження і маршрутів виступу формувань на ділянки 

(об’єкти робіт); 

 пошук потерпілих, розкриття зруйнованих, пошкоджених  і завалених 

сховищ та будинків й інших споруд; 

 надання необхідної лікарської допомоги ураженим і евакуація їх на 

лікарняну базу; 

 локалізація і гасіння пожеж на ділянках проведення робіт і шляхах 

виходу до них; 

 подача повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою 

фільтровентиляційною системою; 

 евакуація населення з небезпечних місць і зон зараження та затоплення в 

безпечні райони; 

 санітарна обробка людей і знезаражування одягу, дезактивація і дегазація 

техніки, транспорту і засобів захисту, знезаражування територій і споруд, 

продовольства, харчової сировини, води і фуражу. 
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До інших невідкладних відносять роботи, які проводяться для створення 

умов успішних і безпечних рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності 

міст та запобігання подальших руйнувань і втрат населення в результаті  

впливу вторинних факторів ураження. Це: 

 локалізація аварій, які загрожують життю людей; 

 відновлення діяльності найважливіших об’єктів господарювання, 

функціонування інженерних і транспортних мереж, споруд міського 

господарства; 

 прокладання шляхів для проходження колон; 

 влаштування проїздів в завалах; 

 відновлення пошкоджених мостів і переправ; 

 санітарне очищення вогнищ ураження та медична розвідка для надання 

необхідної медичної допомоги; 

 організація комендантської служби і охорони громадського порядку; 

 збирання матеріальних цінностей; 

 забезпечення населення харчуванням і предметами першої необхідності. 

5. Приклад виконання практичного завдання. 

Умова завдання. 

1. Наведіть приклад НС. 

2. Проаналізуйте його в залежності від характеру походження і масштабів 

поширення. 

3. Назвіть й охарактеризуйте уражуючі фактори. 

4. Охарактеризуйте вогнище ураження і зону зараження (якщо мали місце). 

5. Опишіть необхідні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС. 

6. Установіть причинно-наслідковий зв'язок між первинними причинами й 

наслідками даної НС. 

Виконання завдання  

1. У ливарному цеху машинобудівного підприємства міста № 10.03.07 р. у 

11-00 відбулася пожежа, якою був частково зруйнований будинок цеху, 

знищена частина технологічного устаткування і матеріалів. На території, що  

прилягає до будинку, постраждали зелені насадження. 
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За допомогою пожежної сигналізації було оголошено пожежну тривогу в 

цеху, а пожежна частина підприємства надіслала повідомлення в районну 

пожежну частину МНС. За сигналом пожежної тривоги до вогнища загоряння 

прибула пожежна група даного підприємства, і за допомогою наявних 

технічних засобів приступила до гасіння пожежі. Тим часом адміністрація 

разом з формуваннями ЦЗН підприємства евакуювала робітників та 

службовців, завдяки чому удалося уникнути жертв.  

Локалізувати виниклу пожежу силами і засобами даного підприємства не 

удалося. 

Виникла загроза її поширення за межі підприємства на інші об'єкти 

господарської діяльності, житлові будинки і навколишнє середовище. 

Для гасіння пожежі на підприємство прибула мобільна група районної 

пожежної частини МНС, що разом з пожежною частиною підприємства 

загасила пожежу і НС не вийшла за межі підприємства.  

Комісія, що проводила розслідування даної НС, прийшла до висновків: 

 джерелом загоряння став ізоляційний матеріал електроустаткування 

ливарного верстата, що експлуатувався з порушеннями правил. Також не 

проводився останній плановий контроль з ізоляції, що входить в 

посадовий обов'язок майстра ділянки цеху й інженера відділу охорони 

праці; 

 фактична тривалість експлуатації верстата набагато перевищила 

паспортну; 

 зношеність технологічного устаткування підприємства в цілому складає 

85%; 

 економічні збитки склали 0,2% зведеного місцевого річного бюджету; 

 питома вага зруйнованих основних фондів підприємства склала 11%; 

 виявлено й інші порушення правил експлуатації технологічного 

устаткування, що входять в службовий обов'язок зазначених посадових 

осіб.  
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2. За характером походження  НС є техногенною, тому що відбулася на 

промисловому підприємстві і пов'язана з ненавмисним руйнуванням 

приміщення цеху і знищенням технологічного устаткування. 

За масштабами поширення  вона відноситься до місцевого рівня, тому що: 

 економічні збитки не перевищили 1% зведеного місцевого річного 

бюджету; 

 питома вага зруйнованих основних фондів підприємства лежить у межах 

(10 – 15)%; 

 виникла погроза поширення пожежі за межі підприємства на інші об'єкти 

господарської діяльності, житлові будинки і навколишнє середовище; 

 для ліквідації НС виявилося недостатньо сил і засобів даного 

підприємства, у результаті чого  виникла необхідність участі в гасінні 

пожежі районної пожежної частини. 

3. Уражуючими чинниками стали вогонь і висока температура. 

4. До вогнища ураження входить зруйнована частина будинку зі знищеним 

устаткуванням і матеріалами, а також прилягаюча територія зі знищеними 

зеленими насадженнями. 

5. Дії формувань ЦЗН підприємства при ліквідації наслідків пожежі 

складалися з: 

 евакуації робітників та службовців з вогнища ураження; 

 відключенні будинку від комунікацій; 

 забезпеченні готовності до проведення рятувальних і невідкладно-

відновних робіт; 

 переклику всіх робітників та службовців підприємства з метою виявлення 

постраждалих і що загубилися; 

 огородженні території вогнища ураження з метою проведення 

розслідування і попередження нещасних випадків; 

 зборі матеріальних цінностей. 

6. Первинними причинами пожежі стали: 
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 недостача засобів на профілактику, модернізацію і заміну зношеного 

ливарного верстата; 

 недбалість посадових осіб (майстра ділянки й інженера відділу охорони 

праці), до службових обов'язків яких входить контроль технічного стану 

верстата. 

6. Тестові завдання 

1. До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні 
ситуації, які: 

a) поширились чи можуть поширитись на територію сусідніх держав; 
b) розповсюджуються за територію потенційно небезпечного об’єкта; 
c) призвели до загибелі від 3 до 5 осіб; 
d) всі варіанти вірні. 

 
2. До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні 
ситуації, які 

a) розвиваються на території двох і більше областей України; 
b) розповсюджуються чи загрожують розповсюдженням за межі 

об’єкта; 
c) незначні за масштабами та не тяжкі за наслідками; 
d) жодного вірного  варіанту. 

 
3.  Надзвичайні ситуації регіонального рівня, це такі надзвичайні ситуації, 
які 

a) розвиваються на території двох і більше адміністративних районів; 
b) загрожують розповсюдженням на територію сусідніх держав; 
c) виникають на території потенційно небезпечного об’єкта; 
d) всі варіанти вірні. 

 
4. Надзвичайні ситуації регіонального рівня, це такі надзвичайні ситуації, 
які 

a) розповсюджуються на територію сусідніх областей України; 
b) розвиваються на території двох і більше областей України; 
c) розповсюджуються за територію небезпечного об’єкта; 
d) всі варіанти вірні. 

 
5. До надзвичайних ситуацій регіонального рівня належать такі 
надзвичайні ситуації, коли для ліквідації  їх наслідків потрібні ресурси, які 

a) перевищують можливості одного району; 
b) перевищують можливості небезпечного об’єкта; 
c) не потребують додаткових капіталовкладень; 
d) жодного вірного  варіанту. 
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6. До надзвичайних ситуацій об’єктового рівня належать такі надзвичайні 
ситуації, які 

a) незначні за масштабами і не тяжкі за наслідками; 
b) розповсюджуються за межі потенційно небезпечного об’єкта; 
c) розвиваються на територію сусідньої області України; 
d) жодного вірного  варіанту. 

 
7.  Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі НС. які сталися 
внаслідок 

a) аварій, катастроф, руйнувань, неспровокованих вибухів; 
b) сходження снігових лавин; 
c) диверсій на залізничних коліях; 
d) жодного вірного  варіанту. 

 
8. Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні 
ситуації, які сталися внаслідок 

a) небезпечних природних явищ; 
b) пожеж і руйнувань; 
c) протиправних дій; 
d) всі варіанти вірні. 

 
9. Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні 
ситуації, які сталися внаслідок 

a) селевих потоків; 
b) захоплення заручників; 
c) локальних збройних конфліктів; 
d) жодного вірного  варіанту. 

 
10. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні 
ситуації, які сталися внаслідок 

a) аварій на авіаційному транспорті;  
b) ураження рослин хворобами і шкідниками; 
c) виявлення застарілих боєприпасів; 
d) жодного вірного  варіанту. 

 
11. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні 
ситуації, які сталися внаслідок 

a) руйнувань будівель і споруд; 
b) масових отруєнь людей і тварин; 
c) замаху на вищих посадових осіб держави; 
d) всі варіанти вірні. 

 
12. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі 
надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок 

a) викрадення вогнепальної зброї; 
b) прориву гідроспоруд; 
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c) підвищення рівня грунтових вод; 
d) всі варіанти вірні. 

 
13. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі 
надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок 

a) викрадення вибухових речовин; 
b) аварій на системах водопостачання; 
c) масових уражень рослин хворобами і шкідниками; 
d) жодного вірного  варіанту. 

 
14. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, 
які сталися  внаслідок 

a) бойових дій; 
b) аварій на мостах і в тунелях; 
c) лісових пожеж; 
d) жодного вірного  варіанту. 

 
15. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, 
які сталися внаслідок 

a) локальних збройних конфліктів; 
b) захоплення складів з боєприпасами; 
c) аварій на електромережах; 
d) жодного вірного  варіанту. 

література:[10, 12, 13,16, 22, 25, 30-32, 40, 41, 45-47, 54, 55]  
 

Практичні заняття №5, №6. Надання долікарської допомоги потерпілим 

від нещасних випадків 

Кількість годин - 4 години. 

1. Актуальність теми. Важливість вивчення теми зумовлена значною 

частотою виникнення надзвичайних ситуацій, які призводять до раптової 

зупинкою серця чи дихання, що детермінує необхідність виконання 

реанімаційних дій при відсутності медичного персоналу та обладнання. На 

дошпитальному етапі та в побуті важливу роль у наданні невідкладної 

допомоги потерпілому може відіграти реаніматор – людина, яка виконує 

реанімацію. Це зумовлює необхідність оволодіння навичками реанімаційних 

заходів студентів різних рівнів підготовки та всіх спеціальностей, а від якості 

надання негайної допомоги значною мірою залежить життя людини. 

2. Питання для самоконтролю: 

1. Термінальні стани. Клінічна та біологічна смерть.  
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2. Основні причини непрохідності дихальних шляхів у дітей та первинної 

зупинки серця в дорослих.  

3. Передумови для успішної реанімації.  

4. Основні дії при раптовій зупинці кровообігу.  

5. Правила виконання непрямого масажу серця.  

6. Правила виконання штучного дихання (рот-до-рота).  

7. Критерії ефективності реанімаційних заходів.  

8. Критерії для продовження чи припинення реанімаційних заходів на 

дошпитальному етапі.  

9. Відмінності реанімації при її виконанні одним та двома реаніматорами. 

3. Основний зміст заняття. Реанімація (віл лат. re - знову; animare - 

оживляти) – комплекс лікувальних заходів із відновлення життєво важливих 

функцій, який застосовують при зупинці кровообігу і дихання.  

Реаніматологія – медична наука, що вивчає закономірності згасання 

життєвих функцій організму, методи їх активного відновлення та тривалої 

підтримки, а також заходи щодо запобігання виникнення термінальних станів.  

Термінальний стан – це стан, що межує між життям і смертю. До 

термінальних станів відносять преагонію, агонію та клінічну смерть.  

Клінічна смерть – стан, який характеризується непритомністю, зупинкою 

серця та дихання і триває протягом декількох хвилин до виникнення 

незворотних змін у вищих відділах ЦНС.  

Біологічна смерть – незворотнє припинення життєдіяльності, тобто 

кінцева стадія існування організму.  

Достовірними ознаками біологічної смерті є: змутніння рогівки та її 

висихання; трупне заклякання; трупні плями; виявлення симптому “котячого 

ока” (при стисканні очного яблука з боків зіниця звужується у вигляді 

вертикальної щілини); пом’якшення очних яблук.  

Зупинка або припинення кровообігу можуть виникнути раптово або 

поступово як кінцевий етап серцевої чи дихальної недостатності.  

Первинна зупинка серця виникає при безпосередньому ураженні серцевого 

м’яза, а вторинна – при розладах функцій інших життєво важливих органів.  
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Первинна зупинка дихання виникає при ураженні органів і систем, що 

відносяться до анатомо-фізіологічного комплексу зовнішнього дихання і систем 

їх регуляції.  

Легенево-серцева і церебральна реанімація (ЛСЦР) – основний метод 

лікування раптової зупинки кровообігу та дихання, який покликаний 

забезпечити тимчасову підтримку коронарного і мозкового кровообігу.  

Етапи СЛЦР :  

І – відновлювальний (негайне серцево-легеневе оживлення, елементарна 

підтримка життя);  

ІІ – стабілізаційний (спеціалізована серцево-легенева реанімація, подальша 

підтримка життя);  

ІІІ – реституційний (серцево-легенево-мозкова реанімація, тривала 

підтримка життя).  

Основним завданням реанімації при раптовій зупинці серцевої діяльності є 

підтримка штучного кровообігу і дихання в межах мінімуму, що забезпечить 

профілактику незворотніх змін у життєво важливих органах до моменту 

відновлення адекватного самостійного кровообігу і дихання.  

Ефективність відновлення вітальних функцій залежить від своєчасності 

допомоги, надання якої необхідно розпочинати безпосередньо після 

виникнення клінічної смерті.  

Показання до СЛЦР – всі випадки раптової клінічної смерті незалежно 

від причин її виникнення. Діагностика клінічної смерті повинна бути виконана 

максимально швидко (протягом 10–15 секунд) для негайного початку 

реанімаційних заходів. Серцево-легеневу і церебральну реанімацію недоцільно 

застосовувати при деяких хронічних інкурабельних захворюваннях (злоякісні 

іноперабельні пухлини, сепсис, хронічна серцева, ниркова чи печінкова 

недостатність, гострі порушення мозкового кровообігу) та при несумісних із 

життям травмах.  

Протипоказанням до СЛЦР є наявність достовірних ознак біологічної 

смерті.  
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При раптовій зупинці кровообігу необхідно оперативно вирішувати 

наступні завдання:  

Негайно приступити до реанімаційних заходів; 

1. Встановити ймовірну причину і глибину розладів життєво важливих 

функцій організму;   

2. Одночасно із виконанням основних реанімаційних заходів необхідно 

оцінювати їх ефективність та обсяг додаткових екстрених дій.  

Заходи з надання медичної допомоги негайно розпочинаються в 

послідовності дій згідно правила “АВС”:  

- А (air way open) – забезпечення прохідності дихальних шляхів;  

- В (breath for victim) – виконання штучної вентиляції легень;  

- С (circulation his blood) – підтримка штучного кровообігу.  

(А) - контроль і забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

Причинами непрохідності дихальних шляхів можуть бути: наявність 

сторонніх (твердих або рідких) тіл в трахеї чи бронхах; механічне здавлення 

гортані; набряк гортані або глотки; спазм голосових зв’язок (ларингоспазм) чи 

їх ушкодження; западіння язика, язичка, м’якого піднебіння; пухлини гортані та 

носоглотки, парези голосових зв’язок.  

Перед початком контролю за прохідністю дихальних шляхів розстібають 

стискуючий одяг на потерпілому, виймають знімні зубні протези. При 

наявності сторонніх тіл у порожнині рота і гортані їх видаляють. Тверді 

сторонні тіла усувають пальцями, обмотавши їх хустинкою, марлею, 

рушником. Рідини (аспіровану кров, шлунковий вміст, воду) видаляють 

створенням дренажної позиції. Тіло потерпілого розміщують обличчям вниз 

так, щоб голова знаходилася нижче грудної клітки (маленьких дітей можна 

підняти за ніжки вниз головою). Сторонні тіла з гортані можна попробувати 

видалити: постукуванням по спині основою долоні в міжлопатковій ділянці; 

енергійними стисканнями грудної клітки, обхопивши її обома руками на рівні 

нижньої третини грудини; стисканням верхніх відділів живота нижче 

мечоподібного відростка обома руками (цей прийом не можна застосовувати у 

вагітних жінок і дітей). Проте навіть при відсутності сторонніх тіл анатомічні 
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утвори ротоглотки (язик, м'яке піднебіння, надгортанник) стають перешкодою 

для проходження повітря в трахею, оскільки розслаблені м'язи язика і шиї не 

можуть утримати корінь язика над задньою стінкою глотки. Щоб підняти язик у 

правильне положення, застосовують так званий "потрійний прийом", який 

спрямований на забезпечення прохідності дихальних шляхів – відгинають 

голову потерпілого максимально назад, висовують (зміщують) нижню щелепу 

вперед, відкривають рот. Додатково можна під плечі покласти валик із одежі. 

При підозрі на перелом чи вивих у шийному відділі хребта (при пірнанні на 

мілководді, дорожніх випадках) не можна розгинати шию в 

атлантопотиличному зчленуванні. В таких випадках звільнення дихальних 

шляхів досягається висуванням вперед нижньої щелепи пальцями обох рук 

реаніматолога. При цьому шию і грудну клітку утримують в одній площині так, 

щоб не завдавати додаткової травми спинного мозку. При обструкції верхніх 

дихальних шляхів на рівні гортані чи верхньої третини трахеї (внаслідок 

наявності стороннього тіла, спазму голосових зв’язок, значного набряку гортані 

різного генезу, значної ротолицевої травми, перелому перстнеподібного хряща) 

в невідкладній ситуації допускається створення штучного дихального шляху 

методом крикотиреоїдотомії чи пункції крикотиреоїдної зв’язки.  

(В) – виконання штучної вентиляції легень (ШВЛ)  

Переконавшись, що дихальні шляхи вільні, реаніматор робить глибокий 

вдих, потім щільно притискається своїми губами до відкритого рота 

потерпілого (або обхопивши губами його ніс, а у немовлят – і ніс, і рот) і вдуває 

повітря (500–600 мл для дорослого) в його легені, закриваючи ніс пальцями 

руки. Штучну вентиляцію легень через ніс виконують у тих випадках, коли 

тяжко добитися герметизації при проведенні дихання з рота в рот, а також при 

пораненні губ, порожнини рота, нижньої щелепи.  

На початку реанімації завжди здійснюється підряд 3-5 глибоких вдихів, а 

потім переходять на ритм: 1 дихання через 5 секунд (тобто 12 дихань за 1 

хвилину), у дітей – до 24-30 дихань за 1 хвилину. Не слід дуже форсовано 

проводити вдих, бо при частковому перекриванні дихальних шляхів 

відбувається роздування шлунка, що може призвести до регургітації (пасивного 
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затікання вмісту шлунка у порожнину рота) і аспірації шлункового вмісту в 

легені. Рухи грудної клітки в такт вдування (контролюється візуально) є 

ознакою правильного застосування методу. При цьому методі дихання повітря 

може потрапити в шлунок, що проявляється здуттям епігастральної ділянки. 

Повітря видаляють обережним натисканням долонею під мечоподібним 

відростком грудини. Для запобігання регургітації можна застосувати прийом 

Селліка – натиснути на трахею в місці розташування перстнеподібного хряща в 

напрямку до хребта (при цьому перекривається отвір стравоходу). При 

регургітації пацієнта повертають на бік, пальцем звільняють рот і глотку від 

шлункового вмісту і продовжують реанімацію. Основною ознакою 

ефективності ШВЛ є рухи грудної клітки на вдиху і видиху.  

(С) – підтримка штучного кровообігу 

Реаніматор стає збоку від потерпілого і кладе кисть однієї руки на нижню 

третину грудини, а кисть другої - зверху, упоперек першій. Правильний вибір 

точки натискання запобігає виникненню небезпечних ускладнень (перелому 

грудини, ребер, пошкодження плеври, легень, перикарда, серця). Ритмічними 

поштовхами проксимальною частиною кисті, не згинаючи рук у ліктьових 

суглобах, натискають на грудину з метою зміщення її в напрямі до хребта 

приблизно на 4-5 см у дорослих (на 3-4 см у дітей). Під час масажу серця у 

дорослих доцільно використовувати не тільки силу рук, але і масу тулуба. 

Після натискання на грудину руки не відривають від грудної клітки, але і не 

тиснуть на неї, щоб дати їй можливість відновити вихідний стан. За тривалістю 

періоди стискання і розслаблення рівні, число стискань грудної клітки повинно 

бути в межах 60- 80 за 1 хвилину. У дітей до 10 років масаж серця виконують 

однією рукою з частотою 80 натискань в 1 хвилину, у новонароджених дітей – 

двома (ІІ і ІІІ) пальцями із частотою 120 компресій в 1 хвилину.  

Прекардіальний удар – застосовують у осіб старшого віку у випадку, якщо 

реаніматор безпосередньо спостерігав на моніторі початок фібриляції 

шлуночків або шлуночкової тахікардії без пульсу, хоча цей захід має зміст 

лише в перші 10 секунд зупинки кровообігу.  

Існує два варіанти цього етапу СЛЦР.  
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При першому – реанімацію здійснює одна людина і після кожних 2-3 

вдувань повітря робить 10-15 стискань грудної клітки.  

При другому варіанті реанімація виконується двома реаніматорами, один із 

яких виконує ШВЛ, а інший – закритий масаж серця (після вдування повітря 

робиться 5 компресій грудної клітки).  

Правильність виконання масажу контролюється реаніматором, який 

проводить ШВЛ (за наявністю пульсових поштовхів, синхронних із 

натисканням на грудину). Через кожні 2 хвилини СЛЦР на кілька секунд 

припиняють, щоб перевірити, чи не з’явився пульс на магістральних артеріях.  

Якщо реанімація розпочата своєчасно і виконується правильно, то повинні 

з’явитися ознаки її ефективності – звуження зіниць, відновлення тонусу повік 

(закривається очна щілина), зміна кольору шкіри і слизових оболонок, поява 

пульсової хвилі на периферійних і центральних артеріях, поява спонтанних 

дихальних рухів.  

Необхідно пам’ятати, що лише вдих потерпілого є ознакою спонтанної 

вентиляції, а наявність пульсу на великих судинах – адекватного кровообігу.  

Масаж серця та ШВЛ необхідно продовжувати до відновлення серцевої 

діяльності або протягом всього періоду, поки вдається забезпечити кровообіг, 

достатній для підтримання життєдіяльності вищих відділів головного мозку.  

Примітка*: В рекомендаціях Європейської Ради з реанімації (2005р) є певні 

зміни у виконанні реанімаційних заходів у дорослих і дітей в період надання 

долікарської медичної допомоги – співвідношення компресій грудної клітки та 

ШВЛ у дорослих становить 30 : 2 (незалежно від виконання реанімації одним 

чи двома реаніматорами), а в дітей – 15 : 2 (два реаніматора) або 30 : 2 (один 

реаніматор). Кількість компресій при непрямому масажі серця становить 100 в 

1 хв.  

Ознаками оживлення потерпілого є: поява самостійних серцевих 

скорочень, звуження зіниць, відновлення тонусу м’язів, поява окремих 

дихальних рухів, зменшення ціанозу шкіри та слизових. Однак треба пам’ятати, 

що вирішити питання про припинення реанімаційних заходів надзвичайно 

важко і тому реанімаційну допомогу необхідно надавати безперервно до 
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прибуття на місце події лікарів реанімаційних бригад швидкої допомоги, або до 

визнання повної бесперспективності продовження реанімаційних дій.  

Припинення реанімаційних заходів у випадку їх неефективності фіксується 

як час настання смерті. При ефективності реанімаційних заходів необхідно 

подальше надання допомоги потерпілому на місці випадку до прибуття 

реанімаційної бригади або транспортування його до найближчої лікарні із 

забезпеченням відновлювального положення та прохідності дихальних шляхів. 

Стабільне бокове (відновлювальне) положення – положення тіла (на боці, 

обличчям донизу із дещо запрокинутою головою) для профілактики западіння 

язика і аспірації шлункового вмісту після успішної реанімації.  

література: [1,5, 6, 15, 23, 38, 44, 48, 56] 
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Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни 

“Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” 

1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище.  

2. Вплив шкідливих речовин на організм людини.  

3. Тектонічні стихійні лиха: види, ознаки. Дії населення по захисту від їх 

наслідків.  

4. Топологічні стихійні лиха: види, ознаки. Дії населення по захисту від їх 

наслідків. 

5. Стихійні метеорологічні явища: види, ознаки. Дії населення по захисту від їх 

наслідків.  

6. Масові інфекційні захворювання та отруєння людей.  

7. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.  

8. Небезпеки природного та техногенного характеру.  

9. Озонові діри та їх вплив на навколишнє середовище.  

10. Основні види надзвичайних ситуацій та способи захисту населення від них.  

11. Професійні хвороби та їх виникнення.  

12. Радіація і життєдіяльність людини.  

13. Тероризм як соціальна небезпека.  

14. Ураження електричним струмом (загроза небезпек від електроприладів).  

15. Шум та вібрація як фактори професійних захворювань.  

16. Соціально-економічна оцінка умов праці.  

17. Світовий досвід управління умовами та охороною праці.  

18. Система захисту працівників на виробництві та її вдосконалення.  

19. Травматизм на виробництві, його соціально-економічне значення.  

20. Атестація робочих місць за умовами праці.  
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ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.  

2. Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, переломах. 

3. Види кровотечі й способи припинення її.  

4. Надання допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному 

ударах, обмороженні.  

5. Перша допомога при ураженні електричним струмом.  

6. Реанімаційні заходи. Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця.  

7. Основні положення ергономіки.  

8. Ергономічні вимоги та оцінка організації робочих місць.  

9. Вплив кольору та естетики виробничого середовища на продуктивність 

праці.  

10. Розміри оптимальних зон для розташування засобів візуальної 

інформації.  

11. Вивчення впливу психологічних чинників на ефективність системи 

“людина-машина-середовище”.  

12. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей.  

13. Вплив мікроклімату на організм людини.  

14. Освітлення виробничих приміщень.  

15. Шум, вібрації, електромагнітні поля, випромінювання та їх вплив на 

здоров’я людини.  

16. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливих факторів.  

17. Фізична діяльність людини: статична робота, динамічна робота.  

18. Психологічний аспект праці.  

19. Розумова діяльність людини.  

20. Працездатність людини.  

21. Фактори, що сприяють травмуванню людини.  

22. Освітній відбір. Соціальний відбір. Психофізіологічний відбір.  

23. Фактори небезпек, що впливають на ефективність трудової діяльності: 

критичні стани людини; причини виникнення психогенних змін настрою 

(легкі стимулятори; транквілізатори, алкоголь та наркотики).  
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24. Законодавство України про охорону праці.  

25. Принципи державної політики з охорони праці.  

26. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція. 

27. Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони 

праці.  

28. Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в організаціях і 

навчальних закладах.  

29. Аналіз і оцінка стану охорони праці на підприємстві.  

30. Соціальне страхування від нещасних випадків.  

31. Пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці.  

32. Небезпека в побутових умовах.  

33. Гігієна харчування.  

34. Згубні звички як фактор ризику.  

35. Біологічна небезпека.  

36. Найпоширеніші інфекційні захворювання. 

37. Алергічні реакції, алергічні захворювання.  

38. Основні принципи захисту населення у НС.  

39. Захисні споруди, їх визначення та характеристика.  

40. Класифікація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).  

41. Планування і призначення приміщень сховища.  

42. Евакуація населення із небезпечних місць у безпечні райони.  

43. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, 

передавання та збереження моніторингової інформації.  

44. Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів 

господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.  

45. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.  

46. Небезпека, її основні поняття та класифікація. 

47. Шкідливі виробничі фактори.  

48. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої 

господарської діяльності.  
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49. Головні визначення: безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, 

ризик.  

50. Системний підхід у безпеці життєдіяльності.  

51. Соціально-політична напруженість.  

52. Безпека праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 

53. Охорона навколишнього природного середовища.  

54. Модель життєдіяльності людини.  

55. Безпека людини, суспільства, національна безпека.  

56. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну 

функцію людства.  

57. Санітарно-епідеміологічна безпека.  

58. Пожежна безпека.  

59. Транспортна безпека.  

60. Радіаційна безпека.  
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