
ВАРІАНТ № 1 

 

1 

Захист населення України від НС викликаний: 
 а) Тенденцією зростання кількості небезпечних природних явищ 
 б) Важкістю наслідків можливих техногенних аварій і катастроф 
 в) Складністю соціально-політичної ситуації в країні 
 г) Всі відповіді вірні 

2 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною -  500 кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

3 

У чому полягає перша допомога при забитті? 
 а) Прикладення зігріваючого компресу 
 б) Накладення тугої пов'язки 
 в) Прикладення «холоду» 
 г) Змазування забитого місця йодом 
 д) Накладення шини 

4 
Головне джерело енергії організму - це: 
 а) Білки      б) Жири        в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни        д) Мінеральні речовини 

5 

Єдина державна система запобігання і реагування включає в себе: 
 а) Центральні та місцеві органи виконавчої влади 
 б) Виконавчі органи рад  
 в) Державні підприємства, установи та організації 
 г) Органи виконавчої влади з відповідними силами та засобами 
 д) Всі відповіді вірні 

6 

Головний закон натовпу 
 а) Анархія мати порядку 
 б) Кожний підкоряється всім 
 в) Мета виправдовує засоби 
 г) Один за всіх і всі за одного 

7 

При перебуванні в приміщені на шостому поверсі під час землетрусу 
необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

8 

Нульовий рівень ризику (абсолютна безпека) для всіх обставин та умов: 
 а) Можливий 
 б) Неможливий 
 в) Доцільний і можливий 
 г) Можливий але недоцільний 
 д) Неможливий і недоцільний 

9 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною - менш ніж 100 кПа   ( до 1 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

10 

Анархізм – це діяльність груп, рухів і партій направлених на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 

11 

Сукупність реакцій біосинтезу в клітині організму з поглинанням енергії -  
це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

12 

Воду можна дезактивувати: 
 а) - відстоюванням 
 б) - фільтруванням 
 в) - перегонкою 
 г) - додаванням питної соди 

13 

Почувши сигнали сирени чи гудки на підприємстві – всі громадяни 
повинні: 
 а) Негайно вийти на вулицю і вияснити причину сигналів 
 б) Взяти одяг, цінні речі, документи й покинути приміщення 
 в) Взяти документи, допомогти хворим і літнім людям покинути приміщення  
 г) Відключити газ, світло, взяти документи, допомогти хворим і літнім людям 
покинути приміщення 
 д) Включити радіо чи телевізор 

14 

Який відсоток гибелі мирних громадян по відношенню до загальної 
кількості загиблих у Другій світовій війні? 
 а) – 1% 
 б) – 5% 
 в) – 50% 
 г) – 75% 
 д) – 80 - 90% 

15 

До природних пожеж відносять: 
 а) Пожежі у гірничих вирубках 
 б) Степові пожежі 
 в) Низові 
 г) Верхові 
 д) Торф'яні 

16 

Для організації і оперативного керівництва силами ЦЗ під час ліквідації 

наслідків НС: 
 а) В район НС прибуває Президент України 
 б) В район НС прибуває Міністр МНС України 
 в) В район НС прибуває Прем’єр-міністр України 
 г) Створюється комісія з ліквідації наслідків НС 

17 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  

під час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер 
 б) - 150Бер 
 в) - 350Бер 
 г) - 450Бер 

18 

Речовини, необхідні для сформування ферментів і гормонів, які регулюють 

процеси обміну в організмі людини  - це: 
 а) Білки         б) Жири         в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни         д) Мінеральні речовини 
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19 

Які з цих приладів використовуються для ведення радіаційної розвідки при 

проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) ДП-5А (Б, В); 
 б) ДП-22-В; 
 в) ВПХР; 
 г) МКС-0,5 
 д) ДКГ-21 

20 

Причини прояву масових безладів релігійного  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 
 

21 

Причини прояву масових безладів ПОЛІТИЧНОГО  характеру? 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 
 

22 

Розмістити назви ризиків за рівнем їх збільшення від меншого до більшого 
 а) Надмірний,  гранично допустимий,  прийнятний,  знехтуваний  
 б) Прийнятний,  гранично допустимий,  знехтуваний,  надмірний 
 в) Знехтуваний,  прийнятний,  гранично допустимий,  надмірний 
 г) Знехтуваний,  гранично допустимий,  прийнятний,  надмірний 
 

23 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 6 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

24 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною -  200 кПа   ( 2 атм.)  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

25 

Наведіть безпечну денну дозу алкоголю: 
 а) - 50 г 
 б) - 100 г 
 в) - 200 г 
 г) - Безпечних доз алкоголю не існує 
 д) - Безпечна доза залежить від маси людини 

26 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

27 

Рекомендовані (правильні на Вашу думку) дії для зменшення наслідків 

зустрічі з учасниками натовпу 
 а)  Взяти на масову гулянку (мітинг) малолітніх дітей 
 б)  Підійти як можна ближче до трибуни мітингуючих 
 в)  Не можна вливатися в натовп з боку його руху, не нагинатися і не 
піднімати з підлоги втрачені предмети, коли ви рухаєтеся у натовпі  
 г)  Втекти від натовпу в бік напряму його руху 

28 

ГДК у безпеці життєдіяльності— це: 
 а) Гранично допустима концентрація шкідливих речовин; 
 б) Головна діюча концентрація; 
 в) Градус Кельвіна (К). 

29 

Чинники зовнішньої дії, які здатні перетворити скупчення мирних людей в 

агресивний натовп 
 а) – паніка 
 б) – стихійне лихо 
 в) – пожежа 
 г) – масова незадоволеність 
 д) – всі відповіді вірні 

30 

Виявлення типу небезпеки та встановлення  її  характеристик називається: 
 а) Таксономія небезпек 
 б) Ідентифікація небезпек 
 в) Квантифікація небезпек 
 г) Типіфікація небезпек 
 д) Номенклатура небезпек 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати  особовий 
склад команди знезаражування за час руху на автомобілях з місця 
розташування до місця робіт, якщо відстань від місця розташування 
команди до заводу L=10км, швидкість руху V=20 км/год., середній 
рівень радіації на маршруті руху Рсер.=15 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити величини ризику травмування на підприємствах регіону, 
використовуючи статистичні дані: Всього травмовано: n =1 582, 
кількість працюючих: N = 1 130 000. Якій вибірці відповідає отримана 
величина ризику і яка категорія безпеки умов професійної діяльності 
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ВАРІАНТ № 2 

 

1 
Головне джерело енергії організму - це: 
 а) Білки          б) Жири         в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни                 д) Мінеральні речовини 

2 

Дегазація це: 
 а) - заходи, спрямовані на знезаражування або видалення ОР або СДОР 
 б) - провітрювання приміщення з метою очищення його від отруйних газів 
 в)  - обробка радіаційно забрудненої території дезактивуючими газами 
 г) - видача населенню протигазів та інших засобів захисту 

3 

У яких випадках треба негайно приступити до проведення штучного 

дихання та зовнішнього масажу серця постраждалого? 
 а) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 
 б) Якщо постраждалий важко дихає і вказує на болі у серці 
 в) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 г) Якщо у постраждалого ледь помітне дихання, пульс дуже слабкий 

4 

До якої категорії серйозності небезпек слід звертати увагу в першу 

чергу? 
 а) Гранична 
 б)  Критична 
 в) Катастрофічна  
 г) Знехтувана 
 д) Незначна 

5 

Мета введення режиму надзвичайної ситуації 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Ліквідація наслідків природного лиха 
 в) Підготовка до виконання завдань за призначенням 
 г) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 д) Всі відповіді вірні 

6 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому 
рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 

7 

Причини прояву масових безладів ПОЛІТИЧНОГО  характеру? 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

8 

У випадку якщо реанімаційні заходи здійснює двоє та більше людей 

рекомендується робити: 
 а) Натиск на грудну клітку та 5 вдихів 
 б) 5 вдихів та 5 натисків на грудну клітку 
 в) Вдих та 10 натисків на грудну клітку 
 г) 10 вдихів та 10 натисків на грудну клітку 
 д) Вдих та 5 натисків на грудну клітку 

9 

Що може використовуватися для подачі повітря в завалені захисні 

споруди при проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) бульдозери трактори; 
 б) компресорні установки; 
 в) зварювальні агрегати. 
 г) всі відповіді вірні. 

10 

Почувши сигнали сирени чи гудки на підприємстві – всі громадяни 

повинні: 
 а) Негайно вийти на вулицю і вияснити причину сигналів 
 б) Взяти одяг, цінні речі, документи й покинути приміщення 
 в) Взяти документи, допомогти хворим і літнім людям покинути 
приміщення  
 г) Відключити газ, світло, взяти документи, допомогти хворим і літнім 
людям покинути приміщення 
 д) Включити радіо чи телевізор 

11 

Створення системи аналізу і прогнозування про загрозу виникнення НС 

– це: 
 а) Мета Цивільного захисту 
 б) Завдання Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

12 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

питань цивільного захисту є: 
 а) Кабінет Міністрів України 
 б) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (МНС) 
 в) Міністерство охорони здоров’я України 
 г) Міністерство Оборони України 
 

13 

Рівень ризику, який суспільство може забезпечити на даному етапі  свого 

розвитку називається 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Мінімальний ризик 
 д) Суспільний ризик 

14 

Який із органів людини зазнає найбільшого пошкодження від алкоголю? 
 а) Головний мозок 
 б) Шлунок 
 в) Печінка 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

15 

У разі перебування на вулиці під час землетрусу необхідно: 
 а) стерегтися падіння уламків, відбігти на вільне від забудови місце; 
 б) відбігти від будинків та споруд до центру вулиці; 
 в) укритися в найближчому підвалі або ямі 
 г) всі відповіді вірні 

16 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок 

аварії на АЕС дозволено працювати вахтовим методом? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 
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17 

Легка ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік 
 б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік 
 г) 450 Бер/рік 

18 

Забруднення середовища це: 
 а)Порушення рівноваги природного середовища. 
 б)Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків 
 в)Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення 
природного процесу і його відновлення після припинення техногенного 
впливу. 

19 

При  порівнянні небезпек виробничого  і  побутового   середовища 

правильним твердженням є: 
 а) Виробниче середовище завжди більш небезпечне ніж побутове 
 б) Виробниче та побутове середовища завжди більш менш однакові за 
небезпекою 
 в) Виробниче середовище може бути таким же, а інколи  і більш 
небезпечним ніж побутове 
 г) Виробниче середовище завжди менш небезпечне ніж побутове 

20 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях 
життєвого циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

21 

Які ознаки артеріальної кровотечі? 
 а)   Кров сочиться по усій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б)  Яскраво-червона кров виливається пульсуючим  струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в)  Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 

22 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 8-9 балів за шкалою MSK-64? 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

23 

При якому виді забезпечення рятувальних і невідкладних робіт 

здійснюється організація харчування особового складу? 
 а) розвідка; 
 б) матеріально-технічне забезпечення; 
 в) гідрометеорологічне забезпечення; 
 г) транспортне забезпечення; 
 д) технічне забезпечення; 

24 

Підготовка керівного складу і населення до дій в умовах НС – це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Принцип Цивільного захисту 
 в) Мета Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

25 

Інтенсивність землетрусу вимірюється за шкалою: 
 а) Боффорта                          б) Фаренгейта 
 в) Ріхтера                            г) Цельсія 
 

26 

Непрямий масаж серця (для дітей віком 1-2 роки) проводять з частотою: 
 а) 50 раз на хвилину 
 б) 20 раз на хвилину 
 в) 100 раз на хвилину 
 г) 10 раз на хвилину 

27 

Цивільний захист населення – це: 
 а) Захист населення та довкілля від НС та подолання їх небезпечних 
наслідків 
 б) Комплекс заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію 
наслідків НС 
 в) Проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим під 
час НС 
 г) Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 
 д) Проведення своєчасної евакуації населення з безпечних районів 
стихійного лиха 

28 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

29 

Чинники зовнішньої дії, які здатні перетворити скупчення мирних людей 

в агресивний натовп 
 а) – паніка 
 б) – стихійне лихо 
 в) – пожежа 
 г) – масова незадоволеність 
 д) – всі відповіді вірні 

30 

Під час ліквідації НС уповноваженому керівнику підпорядковуються: 
 а) Аварійно рятувальні службі МНС 
 б) Сили і засоби функціональних підсистем 
 в) Всі формування, що залучаються до ліквідації НС 
 г) Всі формування, крім підрозділів Міноборони  

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати особовий 
склад команди знезаражування за час руху на автомобілях з місця 
розташування до місця робіт, якщо відстань від місця розташування 
команди до заводу L=15км, швидкість руху V=25 км/год., середній 
рівень радіації на маршруті руху Рсер.=15р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві країни за рік, якщо 
відомо, що щорічно гине близько 8 тис. чоловік при чисельності 
працюючих 23 млн. чол. Якій вибірці відповідає отримана величина 
ризику і яка категорія безпеки умов професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 3 

 

1 

В яких межах вимірюється сила землетрусу за міжнародною шкалою МSК-

64 
 а) 0-12 балів                              б) 0-9 балів 
 в) 0-10 балів                             г) 0-15 балів 

2 

Чи може відмінність національного складу країни стати джерелом 

соціальних небезпек? 
 а) Так, в умовах класової нерівності 
 б) Так, в умовах не вирішеності соціальних проблем 
 в) Так, при наявності конфесійних суперечок 
 г) Всі відповіді вірні 

3 

Скільки повинно бути натискань і вдувань за хвилину при проведенні 

зовнішнього масажу серця? 
 а) Не менше 15 натискань та 30 вдувань 
 б) Не менше 30 натискань та 30 вдувань 
 в) Не менше 60 натискань та 12 вдувань 
 г) Не менше 60 натискань та 30 вдувань 

4 

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки  державній  

незалежності  України 
 а) Режим діяльності у воєнному стані 
 б) Режим діяльності у надзвичайній ситуації  
 в) Режим діяльності у надзвичайному стані  
 г) Режим підвищеної готовності  

5 

Які ознаки капілярної кровотечі? 
 а) Кров сочиться по всій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б) Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в) Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 

6 

Чи загрожує Україні демографічний вибух перенаселення? 
 а) Загроза дуже велика 
 б) Загрози немає 
 в) Загроза України не стосується 
 г) Загроза опосередкована у зв’язку зі збільшенням споживання продуктів у 
світовому масштабі 

7 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

8 

Рятувальні роботи з метою врятування людей та надання їм допомоги  НЕ  

включають: 
 а) -  розвідку району лиха та осередку ураження 
 б) - знезаражування території, будівель, споруд 
 в) - розчищення завалених проїздів 
 г) - розкриття розвалених захисних споруд і рятування людей 
 д) -  укріплення або обвалення пошкоджених будівель і споруд 

9 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Максимальний ризик, який можна допустити при певних кмовах 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

10 

Гомеостаз -  це: 
 а) Здатність регуляторних систем підтримувати постійність внутрішньго 
середовища 
 б)  Здатність аналізаторної  системи людини  отримувати інформацію з  
навколишнього середовища 
 в)   Здатність аналізаторної  системи людини  адаптуватися до 
навколишнього середовища 
 г)  Властивість імунної системи людини 
 д) Особливий  фізіологічний і психологічний стан людини в певний період 
часу 

11 

Третя (важка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 150Бер                         б) - 350Бер 
 в) - 450Бер                        г) - 650Бер 
 

12 

У яких випадках НЕ потрібно проводити штучне дихання та зовнішній 

масаж  серця постраждалого? 
 а) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 б) Якщо зіниці постраждалого розширені 
 в) Якщо колір шкіри постраждалого синюшний 
 г) Якщо з моменту втрати свідомості пройшло уже 3 хвилини 
 д) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 

13 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

14 

Чого НЕ МОЖНО робити при контакті з терористам? 
 а) Питати дозволу при необхідності виконання певних дій 
 б) Вступати з терористами в суперечки вимагаючи про звільнення дітей і 
жінок 
 в) Залишатися на своєму місці, прагнучи не залучати до себе уваги 
 г) Виконувати всі вимоги терористів, не створювати конфліктних ситуацій 

15 

Алкоголь - страшна хвороба, яка за розповсюдженням на Землі 
 а) – Займає перше місце 
 б) – Займає друге місце 
 в) – Займає третє місце 
 г) – Займає п’яте місце 

16 

Сукупність реацій розщеплення речовин в клітині організму з виділенням 

енергії -  це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 
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17 

Релігійний фанатизм – це діяльність груп, рухів і партій направлених  на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 
 

18 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 

«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час 
прийняття рішення 

19 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 
 

20 

Для дегазації застосовують: 
 а) - борну кислоту 
 б) - спирт або спиртові напої 
 в) - оцтову кислоту 
 г) - хімічні речовини, які нейтралізують або руйнують ОР чи СДОР  
 д) - хлорне вапно 

21 

Причини прояву масових безладів кримінального  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 
 

22 

Які існують методичні підходи до визначення ризику? 
 а) Вартісний 
 б)  Соціологічний 
 в) Інженерний 
 г) Експертний 
 д) Всі відповіді вірні 

23 

Якість небезпечного фактора це: 
 а) Його кількісна характеристика 
 б) Характеристика, що виражає специфічні особливості, наприклад, 
агрегатний стан 
 в) Шкода яку заподіяв фактор 
 г) Час дії фактора 
 

24 

Категорії серйозності небезпек розподіляються таким чином: 
 а) катастрофічна, критична, гранична, незначна; 
 б) суб'єктивна, об'єктивна; 
 в) фізична, хімічна, біологічна,  
 г) соціальна, психофізіологічна. 
 д) шкідлива або небезпечна 
 

25 

Науковий аналіз небезпечних і шкідливих факторів та їхнього впливу на 

працездатність й здоров’я людини. Що це? 
 а) Мета БЖД 
 б) Принцип БЖД 
 в) Завдання  БЖД 
 г) Аксіома БЖД 

26 

Яке з цих  тверджень,  найточніше  висвітлює  завдання   безпеки 

життєдіяльності: 
 а) Виявлення проблеми безпеки перебування людей у навколишньому 
середовищі, під час трудової та іншої діяльності. 
 б) Забезпечення повної безпеки населенню 
 в) Захист населення від зброї масового враження 
 г) Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, 
інформацією та умовами надзвичайних ситуацій. 

27 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

28 

Перший прийом алкоголю викликає: 
 а) Захисну реакцію організму 
 б) Задоволення, ейфорію 
 в) Алкогольну залежність 
 г) Синдром алкогольного похмілля  

29 

Лавовий потік  вулкану може розповсюджуватися на відстань: 
 а) від 1 до 5 км 
 б) від 5 до 10 км 
 в) від 10 до 20 км 
 г) від 30 до 100 км 

30 

Нульовий рівень ризику (абсолютна безпека) для всіх обставин та умов: 
 а) Можливий 
 б) Неможливий 
 в) Доцільний і можливий 
 г) Можливий але недоцільний 
 д) Неможливий і недоцільний 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати особовий 
склад команди знезаражування за час руху на автомобілях  з місця 
розташування до місця робіт, якщо відстань від місця розташування 
команди до заводу L=20км, швидкість руху V=30 км/год., середній 
рівень радіації на маршруті руху Рсер.=20 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі жителя містечка в автомобільних аваріях в 
перебігу року, якщо за статистичними даними за 5 років загинуло 10 
жителів з постійного числа жителів в 3 000 чол.  Якій вибірці відповідає 
одержана величина ризику? Яка категорія безпеки умов діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 4 

 

1 
Кількість (відсотки) дорожньо-транспортних аварій з вини п’яних водіїв: 
 а) – більше 40% аварій                    б) – більше 60% аварій 
 в) – більше 70% аварій                    г) – більше 80% аварій 

2 

Знищення гризунів які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

3 

Отруйними називають такі речовини, які можуть призвести до ураження: 
 а ) людей і тварин; 
 б) тварин і рослин; 
 в) людей; 
 г) усіх живих організмів. 

4 

В яку частину організму людини всмоктується основна частина алкоголю? 
 а) Шлунок 
 б) Печінка 
 в) Головний мозок 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

5 

Нормативно-правова база Цивільного захисту України необхідна: 
 а) На вимогу міжурядових угод України 
 б) Для здійснення державного нагляду за рівнем захисту населення 
 в) Для виконання завдань Цивільного захисту 
 г) Як складова частина законодавчої бази України 

6 

Яка з цих СДОР може визвати у людей тяжкі ураження а при високі 

концентрації смерть від 1-2  вдихів? 
 а) Аміак 
 б) Сірководень 
 в) Сірковуглець 
 г) Хлор 
 д) Окисел вуглецю 

7 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Прийнятний ризик 
 б) Максимальний ризик, який інколи  можна допустити 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

8 

Шум якого рівня визиває у людини болючі відчуття? 
 а) -  40 ДБ  
 б) -  80 ДБ  
 в) - 130 ДБ  
 г) - 150 ДБ  
 д) - 250 ДБ  

9 

Засоби досягнення екстремістських цілей: 
 а) Пікети, мітинги 
 б) Демонстрації 
 в) Блокади під’їзних шляхів, захвати об’єктів 
 г) Всі відповіді вірні 

10 

Гідрологічні НС — це: 
 а) Селі, зсуви, обвали, снігові лавини, карст, абразія. 
 б) Повінь, паводок, цунамі, підтоплення; 
 в) Землетруси, моретруси, вулканізм. 
 г) Моретруси, селі, лавини, цунамі 
 

11 

Для дегазації застосовують: 
 а) - борну кислоту 
 б) - спирт або спиртові напої 
 в) - оцтову кислоту 
 г) - хімічні речовини, які нейтралізують або руйнують ОР чи СДОР  
 д) - хлорне вапно 

12 

Наявність порівняно доступної зброї це: 
 а) Чинник можливих НС соціального характеру 
 б) Причина соціальної напруженості українського суспільства 
 в) Погроза для безпеки національних інтересів України 
 г) Глобальна проблема соціального характеру 
 д) Всі відповіді вірні 

13 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 
 

14 

 Землетрус – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Всі відповіді вірні 

15 

Який із видів транспорту вважається найбільш небезпечним? 
 а) Автомобільний 
 б) Повітряний 
 в) Залізничний 
 г) Морський 
 д) Повітряний і морський 

16 

Мета введення режиму «Надзвичайний стан» 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Нормалізація обстановки та відновлення  прав і свобод громадян 
 в) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 г) Приведення формувань ЦЗ в готовність до проведення рятувальних робіт 

17 

Головний закон натовпу 
 а) Анархія мати порядку 
 б) Кожний підкоряється всім 
 в) Мета виправдовує засоби 
 г) Один за всіх і всі за одного 

18 

Наведіть безпечну денну дозу алкоголю: 
 а) - 50 г 
 б) - 100 г 
 в) - 200 г 
 г) - Безпечних доз алкоголю не існує 
 д) - Безпечна доза залежить від маси людини 
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19 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) – 50Бер                              б) - 150Бер 
 в) - 350Бер                           г) - 450Бер 

20 

Знищення в навколишньому середовищі збудників інфекційних 

захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

21 

Знищення комах, які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г)  дезінсекція 
 д) дератизація 

22 

Які з цих приладів використовуються для ведення хімічної розвідки при 

проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) ДП-5А (Б, В); 
 б) ДП-22-В; 
 в) ВПХР; 
 г) МКС-0,5 
 д) ДКГ-21 

23 

Захист населення від наслідків аварій, великих пожеж, стихійного лиха – це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Мета Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

24 

Уповноваженим керівником з ліквідації НС регіонального рівня 

призначається: 
 а) Президент України 
 б) М іністр МНС України 
 в) Віце-прем’єр-міністр України 
 г) Заступник голови держадміністрації 
 д) Голова обласної держадміністрації 

25 

Повінь – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Нагонного вітру 

26 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 

27 

Перший прийом алкоголю викликає: 
 а) Захисну реакцію організму 
 б) Задоволення, ейфорію 
 в) Алкогольну залежність 
 г) Синдром алкогольного похмілля  
 

28 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС заборонено перебування людей? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

29 

Причини прояву масових безладів релігійного  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

30 

У якому випадку для зупинки кровотечі на рану потрібно накласти тугу 

стискаючу пов'язку та підвести частину тіла, яка кровоточить? 
 а) При капілярній кровотечі 
 б) При несильній венозній кровотечі 
 в) При сильній кровотечі з пораненої кінцівки 
 г) При артеріальній кровотечі 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=10км, швидкість 
руху V=25 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=10 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик виробничого травматизму в промисловості 
країни, якщо число тих, що працюють дорівнює 23 млн. чоловік, а 
число тих, що щорічно травмуються близько 48 тис. чоловік. Якій 
вибірці відповідає одержана величина ризику? Яка категорія 
безпеки умов професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 5 

 

1 

Мета введення режиму надзвичайної ситуації 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Ліквідація наслідків природного лиха 
 в) Підготовка до виконання завдань за призначенням 
 г) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 д) Всі відповіді вірні 

2 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
-  500кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

3 

У яких випадках НЕ потрібно проводити штучне дихання та зовнішній 

масаж  серця постраждалого? 
 а) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 б) Якщо зіниці постраждалого розширені 
 в) Якщо колір шкіри постраждалого синюшний 
 г) Якщо з моменту втрати свідомості пройшло уже 3 хвилини 
 д) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 

4 

Засоби досягнення екстремістських цілей: 
 а) Пікети, мітинги 
 б) Демонстрації 
 в) Блокади під’їзних шляхів, захвати об’єктів 
 г) Всі відповіді вірні 

5 

Чинники техногенного середовища, які здатні завдавати шкоди, 

поділяються на: 
 а) уражальні, шкідливі й смертельні; 
 б) шкідливі й небезпечні; 
 в) травмувальні та смертельні  
 г) уражальні,  травмувальні, смертельні та соціальні. 

6 

Цивільний захист населення організується і здійснюється 
 а) У мирний час 
 б) В особливий період 
 в) В режимі «Надзвичайного стану» 
 г) В режимі «Військового стану» 
 д) Всі відповіді вірні 

7 

Розповсюдження хмари диму  і  пилу від вулкану може досягати 
 а) – від 4 до 5 км                             б) – від 40 до 50 км 
 в) – від 30 до 100 км                       г) –  від 100 до 200 км 
 д) –  від 400 до 500 км 

8 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
- менш ніж 100 кПа   ( до 1 атм.)?  
 а) Безпечний тиск                            б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму                        г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

9 

Припустима доза опромінення для людей, що  НЕ працюють з 

радіоактивними речовинами: 
 а) 0,5 Бер/рік 
 б)  5 Бер/рік 
 в) 35 Бер/рік  
 г) 50 Бер/рік  

10 

Для визначення ризику використовують такі методи: 
 а) Інженерний, експертний, соціальний і фінансовий 
 б) Експертний, соціальний, фінансовий 
 в) Інженерний, експертний, модельний і соціологічний 
 г) Експертний, соціальний, фінансовий, соціологічний. 

11 

Надзвичайний стан вводиться: 
 а) З одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення 
надзвичайної ситуації 
 б) При реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій 
 в) При наявності реальної загрози безпеці громадян, усунення якої іншими 
способами є неможливим 
 г) Всі відповіді вірні 

12 

Єдина державна система запобігання і реагування складається: 
 а) За територіальним принципом 
 б) За функціональним принципом 
 в) За територіально - функціональним принципом 
 г) За принципом демократичного централізму 

13 

Лавовий потік  вулкану може розповсюджуватися на відстань: 
 а) від 1 до 5 км 
 б) від 5 до 10 км 
 в) від 10 до 20 км 
 г) від 30 до 100 км 

14 

Запровадження  якого із заходів ЦЗ забезпечує значне зменшення збитків і 

втрат у разі стихійного лиха? 
 а) Організація життєзабезпечення  
 б) Організація і проведення рятувальних робіт 
 в) Підготовка керівного складу ЦЗ та обов’язкове навчання населення вмінню 
діяти в умовах НС 
 г) Оповіщення населення про можливу загрозу НС 

15 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

16 
До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо 

скорочення викиду продуктів ділення із пошкодженого реактора? 
 а)  - 1;      б)  - 2;            в)  - 3                     г)  - 4 

17 

Четверта задача БЖД у глобальному масштабі : 
 а) Вироблення представлень і потім вже управління світовою 
народногосподарською системою з обліком кінцевих природних ресурсів 
планети. 
 б) Розвиток регенераційного виробництва та повторних промислових циклів. 
 в) Перерозподіл світового сукупного продукту 
 г) Полягає в тому, щоб у процесі праці навантаження на природу не 
перевищувало самовідбудовного потенціалу природних систем. 
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18 

Третя (важка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 150Бер                    б) - 350Бер 
 в) - 450Бер                    г) - 650Бер 

19 

В яких межах вимірюється загальна енергія землетрусу за шкалою Ріхтера 

для Землі? 
 а) 0-12 балів 
 б) 0-9 балів 
 в) 0-10 балів 
 г) 0-15 балів 

20 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 8-9 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

21 

Кількість (відсотки) жінок в Україні, що підвернена тютюнопалінню 
 а) – кожна двадцята жінка  - 5%  
 б) – кожна десята жінка      - 10%  
 в) – кожна п’ята жінка          - 20%  
 г) – кожна третя жінка         - 30%  
 д) – кожна друга жінка        - 50%  

22 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50р                      б) - 150р 
 в) - 350р               г) - 450р 

23 

За даними служби Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД, в Україні на 

період 2004 року було зафіксовано: 
 а) – 10 000 ВІЛ-інфікованих 
 Але за прогнозами ВООЗ, цю цифру потрібно помножити на 10-12 
 б) – 20 000 ВІЛ-інфікованих 
 в) – 40 000 ВІЛ-інфікованих 
 г) – 50 000 ВІЛ-інфікованих 

24 

Інженерний, модельний, експертний, соціологічний,  статистичний - це: 
 а) Методи визначення ризику 
 б) Методи забезпечення безпеки 
 в) Принципи забезпечення безпеки 
 г) Методи ліквідації небезпеки 
 д) Методи попередження безпеки 

25 

Середня ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік 
 б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік 
 г) 450 Бер/рік 

26 

Непрямий масаж серця дорослим середньої статури проводять з такою 

силою, щоб грудна клітка прогиналася в середньому на: 
 а) 1 см 
 б) 3см 
 в) 5 см 
 г) 7 см 
 д) 0,5 см 

27 

Видалення радіоактивних речовин із забруднених об’єктів, яке запобігає 

ураженню людей та забезпечує їх безпеку це: 
 а) - дезактивація; 
 б) - дегазація; 
 в) - дезінфекція. 
 г) - дезінсекція 
 д) - дератизація 

28 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

29 

Розташувати види аналізаторів за рівнем доменування у взаємодії людини з 

навколишнім середовищем 
 а)  Зоровий, слуховий, смаковий 
 б) Зоровий, шкірний, смаковий 
 в) Зоровий, слуховий, вестибулярний 
 г) Слуховий, зоровий, шкірний 
 д) Зоровий, слуховий, шкірний 

30 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 4 балів за шкалою Ріхтера? 
 а) Руйнувань немає 
 б) Зона слабких руйнувань 
 в) Зона середніх руйнувань 
 г) Зона сильних руйнувань 
 д) Зона повних руйнувань 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=15км, швидкість 
руху V=30 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=15 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі жителя країни від різних небезпек, якщо 
на протязі 10 років загинуло 19 тис. чоловік, а всього жителів 46 
млн. чоловік. Якій вибірці відповідає одержана величина ризику? 
Визначити категорію безпеки умов діяльності. 
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ВАРІАНТ № 6 

 

1 

До складу ЄДСЗР входять сили і засоби: 
 а) МНС і функціональних підсистем 
 б) МНС і територіальних підсистем 
 в) МНС і територіальних підсистем а також не державних (добровільних) 
рятувальних формувань 
 г) МНС, функціональних і територіальних підсистем а також не державних 
рятувальних формувань 

2 

Друга (середня)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  
під час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер 
 б) - 150Бер 
 в) - 350Бер 
 г) - 450Бер 
 д) - 650Бер 

3 

Чи можливо вирішити сучасні соціальні конфлікти за допомогою збройних 

сил? 
 а) Можливо, лише в окремих регіонах 
 б) Можливо, лише у глобальному масштабі 
 в) Соціальні конфлікти зброєю вирішити неможливо і, навіть, небезпечно 
 г) Можливо, лише при застосуванні зброї масового ураження 
 д) Можливо, лише при застосуванні звичайних засобів ураження 

4 

Безпека життєдіяльності це наука про: 
 а) Безпеку праці на виробництві 
 б) Безпечну експлуатацію технічних пристроїв 
 в) Надзвичайні ситуації 
 г) Проблеми безпеки людей під час трудової та іншої діяльності. 
 д) Проблеми безпечного перебування людей у навколишньому середовищі, 
під час трудової та іншої діяльності. 

5 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Прийнятний ризик 
 б) Максимальний ризик, який можна інколи допустити 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

6 

Сукупність реацій розщеплення речовин в клітині організму з виділенням 

енергії -  це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

7 

Який відсоток гибелі мирних громадян по відношенню до загальної 

кількості загиблих у Другій світовій війні? 
 а) – 1% 
 б) – 5% 
 в) – 50% 
 г) – 75% 
 д) – 80 90% 
 

8 

Єдина державна система запобігання і реагування включає в себе наступні 

рівні: 
 а) Загальнодержавний, регіональний та функціональний 
 б) Загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий 
 в) Загальнодержавний, регіональний,  
 д) Місцевий, об’єктовий та функціональний  

9 

Під терміном «катастрофа» розуміють: 
 а) Ситуацію, яка викликана силами природи або техногенними факторами й 
супроводжується масовими людськими втратами серед населення. 
 б) Виведення з ладу будівель, споруд і обладнання в результаті дії сил 
природи, що супроводжується втратами серед населення. 
 в) Великомасштабна аварія чи інша подія, яка призвела до тяжких або 
трагічних наслідків 

10 

Діапазон звукових коливань, що сприймає вухо людини, лежить у межах: 
 а) нижче 16 Гц; 
 б) від 20 000-до 40 000 Гц; 
 в) від 16Гц- до 20 000 Гц. 
 г) від 16Гц- до 20 000 кГц. 

11 

Режим підвищеної готовності може бути введений 
 а) При нормальній виробничо - промисловій обстановці 
 б) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 в) При реальній загрозі виникнення НС 
 г) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 

12 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 

«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час 
прийняття рішення 

13 

Дефіцит яких речовин в їжі послаблює імунітет і знижує опір організму 

інфекціям? 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

14 
До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо 

скорочення викиду продуктів ділення із пошкодженого реактора? 
 а)  - 1;             б)  - 2;               в)  - 3                   г)  - 4 

15 

При якій величині струму людина отримує параліч рук та утруднення 
подиху? 
 а) - 0,025 А                               б) - 0,05 А  
 в) - 0,1 А                                   г) - 0,5 А  
 д) – 5А 

16 

Ризик, рівень якого перебуває в межах допустимих відхилень природного 

(фонового) рівня, називається: 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Надмірний ризик 
 д) Умовний ризик 
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17 

Головна мета всіх екстремістських рухів 
 а) Усунення труднощів, встановлення гарантованого порядку 
 б) Демонтаж суспільних структур, що склалися 
 в) Встановлення особливих норм поведінки і моралі 
 г) Всі відповіді вірні 

18 

Сукупність реакцій біосинтезу в клітині організму з поглинанням енергії -  

це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

19 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 6 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

20 

Шуми уже якого рівня можуть призвести до контузії і навіть до смерті? 
 б)  -  80 ДБ  
 в) - 130 ДБ  
 г) - 150 ДБ  
 д) - 250 ДБ  

21 

Після встановлення зв’язку з потерпілими в завалених сховищах 

насамперед з’ясовують:  
 а) - необхідність надання їм медичної допомоги 
 б)  - необхідність надання їм води та їжі 
 в) - забезпеченість повітрям 
 г) - кількість людей у завалі 

22 

Основний правовий документ України у сфері безпеки – це: 
 а) Кодекс Цивільного захисту України 
 б) Конституція України 
 в) «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
 г) Міжнародні договори України з прав людини 
 д) Закон «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
 

23 

Яке з цих визначень небезпеки Є ПОМИЛКОВИМ? 
 а) Це негативна властивість матерії, що здатна спричиняти шкоду людям і 
середовищу 
 б) Стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди 
 в)  Порушення рівноваги природного середовища. 
 

24 

Рівень якого з цих видів травматизму в Україні більший за інші? 
 а) Побутовий 
 б) Промисловість 
 в) Гірнича справа 
 г) Сільське господарство 

25 

Оповіщення населення про загрозу виникнення НС – це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Мета Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

26 

Які сили цивільного захисту використовуються в першу чергу для 

ліквідації аварій (пожеж ) на нафтовидобувних промислах? 
 а) невоєнізовані формування цивільної оборони ;  
 б) рятувальні підрозділи МНС; 
 в) спеціалізовані формування міністерств і відомств; 
 г) об’єктові формування; 
 д) формування місцевого рівня; 

27 

Знищення в навколишньому середовищі збудників інфекційних 

захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

28 

При якому виді забезпечення рятувальних і невідкладних робіт 

здійснюється виявлення даних про обстановку, що склалася? 
 а) розвідка; 
 б) матеріально-технічне забезпечення; 
 в) гідрометеорологічне забезпечення; 
 г) транспортне забезпечення; 
 д) технічне забезпечення; 

29 

Яке з цих положень щодо мети БЖД є помилковим? 
 а) Забезпечення повної безпеки в процесі виробничої діяльності людини 
 б) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 в) Забезпечити нормативно припустимі рівні впливу шкідливих факторів на 
людину і природу  

30 

Чи може відмінність національного складу країни стати джерелом 

соціальних небезпек? 
 а) Так, в умовах класової нерівності 
 б) Так, в умовах не вирішеності соціальних проблем 
 в) Так, при наявності конфесійних суперечок 
 г) Всі відповіді вірні 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=20км, швидкість 
руху V=15 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=20 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі жителя України від автомобільних 
аварій, якщо на протязі  року загинуло 7 тис. чоловік, а всього 
жителів 45 453 300 чоловік. Якій вибірці відповідає одержана 
величина ризику? Визначити категорію безпеки умов діяльності. 
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ВАРІАНТ № 7 

 

1 

Під терміном «аварія» розуміють: 
 а) Небезпечну подію техногенного характеру, яка створює на об'єкті, 
території або акваторії загрозу для життя та здоров'я людей,  призводить до 
руйнування будівель і споруд,   спричиняє шкоду навколишньому середовищу; 
 б) Руйнування будівель і споруд, виведення з ладу транспортних засобів, 
порушення виробничого процесу; 
 в) Ситуацію, яка спричинена силами природи або діяльністю людини й 
супроводжується масовим ураженням населення. 
 

2 

Найбільші руйнування та збитки на Землі  приносить стихійне лихо 
 а) –  посухи 
 б) – землетруси 
 в) –  циклони 
 г) –  цунамі 
 д) –  повені 

3 

Режим діяльності «Надзвичайна ситуація» може бути введений 
 а) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 б) При реальній загрозі виникнення НС 
 в) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 
 г) Законом України «Про надзвичайний стан» 
 

4 

Непрямий масаж серця дорослим середньої статури проводять з такою 

силою, щоб грудна клітка прогиналася в середньому на: 
 а) 1 см        б) 3см               в) 5 см               г) 7 см               д) 0,5 см 
 

5 

Чи пов’язані між собою світ природи та світ соціуму? 
 а) Не пов’язані 
 б) Безумовно пов’язані 
 в) Пов’язані лише під час НС 
 г) Соціум впливає на природу 
 д) Природа впливає на соціум 

6 

Вплив якого з цих факторів найбільше загрожує здоровю людини? 
 а) Забруднення навколишнього середовища 
 б) Погіршення генетичного фонду 
 в) Недостатнє забезпечення продуктами харчування 
 г) Низька якість медичної допомоги 
 д) Нездоровий, ненормальний спосіб життя та харчування 

7 

ГДК у безпеці життєдіяльності— це: 
 а) Гранично допустима концентрація шкідливих речовин; 
 б) Головна діюча концентрація; 
 в) Градус Кельвіна (К). 

8 

Які ознаки артеріальної кровотечі? 
 а)   Кров сочиться по усій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б)  Яскраво-червона кров виливається пульсуючим  струменем (в такт зі 

скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в)  Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 
 

9 

Захист населення України від НС викликаний: 
 а) Тенденцією зростання кількості небезпечних природних явищ 
 б) Важкістю наслідків можливих техногенних аварій і катастроф 
 в) Складністю соціально-політичної ситуації в країні 
 г) Всі відповіді вірні 

10 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо 

скорочення викиду продуктів ділення із пошкодженого реактора? 
 а)  - 1; 
 б)  - 2; 
 в)  - 3 
 г)  - 4 

11 

Яка з цих видів відповідальності НЕ застосовується при порушенні 

законодавчих актів щодо безпеки життєдіяльності? 
 а) Матеріальна 
 б)  Кримінальна 
 в) Спеціальна 
 г) Адміністративна 
 д)  Дисциплінарна 

12 

Організація і проведення рятувальних робіт у районах лиха – це: 
 а) Мета Цивільного захисту 
 б) Завдання Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту  
 г) Всі відповіді вірні 

13 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 

«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час прийняття 
рішення 

14 

Чинники техногенного середовища, які здатні завдавати шкоди, 

поділяються на: 
 а) уражальні, шкідливі й смертельні; 
 б) шкідливі й небезпечні; 
 в) травмувальні та смертельні  
 г) уражальні,  травмувальні, смертельні та соціальні. 

15 

При  порівнянні небезпек виробничого  і  побутового   середовища 

правильним твердженням є: 
 а) Виробниче середовище завжди більш небезпечне ніж побутове 
 б) Виробниче та побутове середовища завжди більш менш однакові за 
небезпекою 
 в) Виробниче середовище може бути таким же, а інколи  і більш небезпечним 
ніж побутове 
 г) Виробниче середовище завжди менш небезпечне ніж побутове 
 

16 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 
рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 
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17 

Чи несе в собі соціальну напруженість виснаження енергетичних ресурсів? 
 а) Так, приводить до загострення міждержавних відносин та виникнення 
військових конфліктів 
 б) Так, але напруженість вирішується угодами на рівні ООН 
 в) Так, але напруженість знімається міждержавними угодами 
 г) Всі відповіді вірні 

18 

Що включають в себе рятувальні роботи з метою врятування людей та 

надання їм допомоги: 
 а) розвідку району лиха та осередку ураження; 
 б) знезаражування території, будівель, споруд; 
 в) розчищення завалених проїздів; 
 г) розкриття розвалених, пошкоджених захисних споруд і рятування людей; 
 д) всі відповіді вірні 

19 

Припустимі голосні шуми 
 а) -  40 ДБ  
 б) -  80 ДБ  
 в)  - 130 ДБ  
 г) - 150 ДБ  
 д) - 250 ДБ  

20 

При перебуванні в приміщені на першому поверсі під час землетрусу 

необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г) Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

21 

Речовини, необхідні для сформування ферментів і гормонів, які регулюють 

процеси обміну в організмі людини  - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

22 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
-  500 кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

23 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

24 

Ідейне кредо екстремізму: 
 а) Свободу особистості! 
 б) Мета виправдовує засоби! 
 в) Дорогу молодим! 
 г) Анархія – мати порядку! 

25 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 

щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1; 
 б) - 2; 
 в) - 3; 
 г) - 4. 

26 

Анархізм – це діяльність груп, рухів і партій направлених на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 

27 

Основним законодавчим документом, що регламентує питання безпеки в 

Україні є: 
 а) Кодекс Цивільного захисту України 
 б) Закон Про правові засади Цивільного захисту 
 в) Закон про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення 
 г) Конституція України 
 д) Закон про охорону праці 

28 

Єдина державна система запобігання і реагування включає в себе: 
 а) Центральні та місцеві органи виконавчої влади 
 б) Виконавчі органи рад  
 в) Державні підприємства, установи та організації 
 г) Органи виконавчої влади з відповідними силами та засобами 
 д) Всі відповіді вірні 

29 

Забруднення середовища це: 
 а) Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків. 
 б) Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення 
природного процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 
 в)  Порушення рівноваги природного середовища 
 г)  Значне накопичення промислового бруду  

30 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер 
 б) - 150Бер 
 в) - 350Бер 
 г) - 450Бер 

 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати особовий 
склад команди знезаражування за час руху на автомобілях з місця 
розташування до місця робіт, якщо відстань від місця розташування 
команди до заводу L=10км, швидкість руху V=20 км/год., середній рівень 
радіації на маршруті руху Рсер.=10р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик виробничого травматизму в промисловості країни, 
якщо за 20 років було травмовано близько 127 тис. чоловік, а число тих, 
що працюють рівно 11 млн. чоловік. Якій вибірці відповідає одержана 
величина ризику і яка категорія умов професійної безпеки? 
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ВАРІАНТ № 8 

 

1 

Що може використовуватися для подачі повітря в завалені захисні споруди 

при проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) бульдозери трактори;                     б) компресорні установки; 
 в) зварювальні агрегати.                    г) всі відповіді вірні. 

2 

Руйнування середовища це: 
 а) Порушення рівноваги природного середовища 
 б) Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків 
 в) Техногенний вплив, що приводить до порушення природного процесу 
відновлення екологічної системи 

3 

Інженерний, модельний, експертний, соціологічний,  статистичний - це: 
 а) Методи визначення ризику 
 б) Методи забезпечення безпеки 
 в) Принципи забезпечення безпеки 
 г) Методи ліквідації небезпеки 
 д) Методи попередження безпеки 

4 

Друга  задача БЖД у глобальному масштабі : 
 а) Вироблення представлень і потім вже управління світовою 
народногосподарською системою з обліком кінцевих природних ресурсів 
планети. 
 б) Розвиток регенераційного виробництва та повторних промислових циклів. 
 в) Перерозподіл світового сукупного продукту 
 г) Полягає в тому, щоб у процесі праці навантаження на природу не 
перевищувало самовідбудовного потенціалу природних систем. 

5 

Припустима доза опромінення для людей, що працюють з радіоактивними 

речовинами 
 а) 0,5 Бер/рік 
 б)  5  Бер/рік 
 в) 35 Бер/рік  
 г) 100 Бер/рік  
 д) 200 Бер/рік  

6 

До природних пожеж відносять: 
 а) Пожежі у гірничих вирубках             б) Степові пожежі 
 в) Низові                             г) Верхові 
 д) Торф'яні 

7 

Рівень ризику, який суспільство може забезпечити на даному етапі  свого 

розвитку називається 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Мінімальний ризик 
 д) Суспільний ризик 

8 

Які ознаки капілярної кровотечі? 
 а) Кров сочиться по всій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б) Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в) Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 
 

9 
Діапазон звукових коливань, що сприймає вухо людини, лежить у межах: 
 а) нижче 16 Гц;                                      б) від 20 000-до 40 000 Гц; 
 в) від 16Гц- до 20 000 Гц.                   г) від 16Гц- до 20 000 кГц. 

10 

Цивільний захист населення – це: 
 а) Захист населення та довкілля від НС та подолання їх небезпечних наслідків 
 б) Комплекс заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків 
НС 
 в) Проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим під час 
НС 
 г) Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 
 д) Проведення своєчасної евакуації населення з безпечних районів стихійного 
лиха 

11 

Після встановлення зв’язку з потерпілими в завалених сховищах 
насамперед з’ясовують:  
 а) - необхідність надання їм медичної допомоги 
 б)  - необхідність надання їм води та їжі 
 в) - забезпеченість повітрям 
 г) - кількість людей у завалі   

12 

Режим діяльності «Надзвичайна ситуація» може бути введений 
 а) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 б) При реальній загрозі виникнення НС 
 в) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 
 г) Законом України «Про надзвичайний стан» 

13 

Повінь – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Нагонного вітру 

14 

Організація життєзабезпечення населення під час НС – це: 
 а) Мета Цивільного захисту                 б) Принцип Цивільного захисту 
 в) Завдання Цивільного захисту        г) Всі відповіді вірні 
 

15 

При напрузі більше 300 В більш небезпечним є такий вид струму: 
 а) постійний струм: 
 б) змінний струм; 
 в) постійний і змінний однаково небезпечні. 

16 

Релігійний фанатизм – це діяльність груп, рухів і партій направлених  на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 

17 

Забруднення середовища це: 
 а) Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків. 
 б) Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення 
природного процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 
 в)  Порушення рівноваги природного середовища 
 г)  Значне накопичення промислового бруду  

18 

Правовий режим надзвичайного стану спрямований на: 
 а) Захист прав і свобод громадян при масових порушеннях правопорядку 
 б) Забезпеченні безпеки людей у разі стихійного лиха чи великій аварії 
 в) Забезпеченні безпеки людей у разі епідемії 
 г) Всі відповіді вірні 
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19 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

20 

Чи можливо вирішити сучасні соціальні конфлікти за допомогою збройних 
сил? 
 а) Можливо, лише в окремих регіонах 
 б) Можливо, лише у глобальному масштабі 
 в) Соціальні конфлікти зброєю вирішити неможливо і, навіть, небезпечно 
 г) Можливо, лише при застосуванні зброї масового ураження 
 д) Можливо, лише при застосуванні звичайних засобів ураження 

21 

Припустима доза опромінення для людей, що працюють з радіоактивними 

речовинами 
 а) 0,5 Бер/рік 
 б) 5  Бер/рік 
 в) 35 Бер/рік  
 г) 50 Бер/рік  

22 

Непрямий масаж серця (для дорослих) проводять з частотою: 
 а) 50-60 раз на хвилину 
 б) 20-30 раз на хвилину 
 в) 80-100 раз на хвилину 
 г) 10-20 раз на хвилину 
 д) 60-80 раз на хвилину 

23 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 

«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час 
прийняття рішення 

24 

Чи пов’язані між собою світ природи та світ соціуму? 
 а) Не пов’язані 
 б) Безумовно пов’язані 
 в) Пов’язані лише під час НС 
 г) Соціум впливає на природу 
 д) Природа впливає на соціум 

25 

Знайти помилку у рекомендаціях    /  При оголошенні у місті «Військового 
стану» рекомендується:/ 
 а) Не виходити на вулицю при введенні військ 
 б) Своєчасно вивчати накази комендатури та інших силових структур  
 в) Безумовно підкорятися військовим наказам та розпорядженням 
 г) Придбати зброю і боєприпаси для організації захисту від кримінальних 
елементів 
 д) Помилок немає 

26 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 

щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1; 
 б) - 2; 
 в) - 3; 
 г) - 4. 

27 

При перебуванні в приміщені на шостому поверсі під час землетрусу 

необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

28 

Які з цих величин застосовуються при вимірюванні рівнів радіації на 

забрудненій місцевості? 
 а) Рад 
 б) бер 
 в) Ки/м2 
 г) Р/г 

29 

На який термін накладають джгут або закрутку у теплу та у холодну пору 

року? 
 а) У теплу пору року не більше ніж на 1 годину, у холодну - 0,5 години 
 б) У теплу пору року не більше ніж на 2 години, у холодну -1 годину 
 в) У теплу пору року не більше ніж на 3 години, у холодну - 2 години 
 г) У теплу пору року не більше ніж на 1 годину, у холодну - 2 години 

30 

Забруднення середовища це: 
 Порушення рівноваги природного середовища. 
 Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків 
 Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення природного 
процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=15км, швидкість 
руху V=25 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=15 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик травмування жителя України від автомобільних 
аварій, якщо на протязі  року травмовано 35 тис. чоловік, а всього 
жителів 45 453 300 чоловік. Якій вибірці відповідає одержана 
величина ризику? Визначити категорію безпеки умов діяльності. 
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ВАРІАНТ № 9 

 

1 

До складу ЄДСЗР входять сили і засоби: 
 а) МНС і функціональних підсистем 
 б) МНС і територіальних підсистем 
 в) МНС і територіальних підсистем а також не державних (добровільних) 
рятувальних формувань 
 г) МНС, функціональних і територіальних підсистем а також не державних 
рятувальних формувань 

2 

Радіаційно-ядерна аварія це; 
 а) Будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, 
яка відбувається одночасно із втратою контролю над ланцюговою ядерною 
реакцією; 
 б) Будь-яка незапланована подія, під час якої у зону аварії потрапили 
території декількох населених пунктів; 
 в) Аварія, при якій її зона поширюється за межі державних кордонів країни, 
де вона виникла. 
 г) Всі відповіді врні 

3 

Заходи надзвичайного стану: 
 а) Заборона мітингів, та інших масових заходів 
 б) Проведення карантинних заходів у певному регіоні 
 в) Проведення рятувальних та інших аварійних робіт 
 г) Всі відповіді вірні 

4 

Сукупність реакцій біосинтезу в клітині організму з поглинанням енергії -  
це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

5 

Знайти помилку у рекомендаціях    /  При оголошенні у місті «Військового 
стану» рекомендується:/ 
 а) Не виходити на вулицю при введенні військ 
 б) Своєчасно вивчати накази комендатури та інших силових структур  
 в) Безумовно підкорятися військовим наказам та розпорядженням 
 г) Придбати зброю і для організації захисту від кримінальних елементів 
 д) Помилок немає 

6 

Яку загрозу несе демографічний вибух для біосфери Землі? 
 а) Загрози немає 
 б) Парниковий ефект 
 в) Руйнування озонового шару 
 г) Запустинювання земель,голод 

7 

Рятувальні роботи з метою врятування людей та надання їм допомоги  НЕ  
включають: 
 а) -  розвідку району лиха та осередку ураження 
 б) - знезаражування території, будівель, споруд 
 в) - розчищення завалених проїздів 
 г) - розкриття розвалених захисних споруд і рятування людей 
 д) -  укріплення або обвалення пошкоджених будівель і споруд 

 

8 

При напрузі більше 300 В більш небезпечним є такий вид струму: 
 а) постійний струм: 
 б) змінний струм; 
 в) постійний і змінний однаково небезпечні. 

9 

Який відсоток гибелі мирних громадян по відношенню до загальної 
кількості загиблих у Першій світовій війні? 
 а) – 1% 
 б) – 5% 
 в) – 50% 
 г) – 75% 
 д) – 80 90% 

10 

Соціальний конфлікт це: 
 а) Військовий конфлікт або партизанських рух 
 б) Страйк 
 в) Екстремізм 
 г) Тероризм 
 д) Всі відповіді вірні 

11 

Мета цивільного захисту 
 а)  Захист населення та довкілля від НС та подолання їх небезпечних 
наслідків 
 б) Комплекс заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків 
НС 
 в) Проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим під час 
НС 
 г) Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 

12 

Який з методичних підходів до оцінки коефіцієнта індивідуального ризику 
використовує результати опитування населення: 
 а)  Експертний 
 б)  Інженерний 
 в)  Соціологічний 
 г)  Модельний 

13 

На протязі якого терміну повинні працювати в автономному режимі сили 
постійної готовності (СПГ)? 
 а)  - не менше 3-х годин 
 б) - не менше 24-х годин 
 в) - не менше 3-х діб 
 г) -  не менше 3-х тижнів 

14 

 У формулі   R=n/N    символ  N  означає: 
 а) Кількість населення країни 
 б) Кількість працюючого населення країни (галузі виробництва) 
 в) Кількість подій з небажаними наслідками за певний період часу 
 г) Кількість подій з бажаними наслідками за певний період часу 
 д) Загальна кількість можливих подій за певний період часу 

15 
Середня ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік                                    б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік                                   г) 450 Бер/рік 

16 

Четверта основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 г) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 д) Здійснити перерозподіл світового сукупного продукту 
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17 

 Друга основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г)  Виробити спочатку представлення а потім уже управління світовою 
господарською системою з обліком кінцевих природних ресурсів планети 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

18 

Які з цих формувань призначені для проведення рятувальних і 
невідкладних робіт на об’єктах району? 
 а) об’єктові формування; 
 б) формування місцевого рівня; 
 в) формування підвищеної готовності; 
 г) формування повсякденної готовності; 
 д) спеціалізовані формування 

19 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життя  
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

20 

Розробка засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих факторів. Дана 
трактовка це: 
 а) Мета БЖД 
 б) Завдання БЖД 
 в) Аксіома БЖД 
 г) Принцип БЖД 

21 

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки  державній  
незалежності  України вводиться 
 а) Режим діяльності у воєнному стані 
 б) Режим діяльності у надзвичайній ситуації  
 в) Режим діяльності у надзвичайному стані  
 г) Режим підвищеної готовності  

22 

Адаптаційна властивість аналізаторів це: 
 а) Здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника 
 б) Здатність певний чає зберігати дію подразника після припинення відчуття 
 в) Інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом виникнення 
відчуття в мозку людини 
 г) Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності 
подразника 

23 

При перебуванні у будинку на шостому поверсі під час землетрусу 
необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

24 

Скільки повинно бути натискань і вдувань за хвилину при проведенні 
зовнішнього масажу серця? 
 а) Не менше 15 натискань та 30 вдувань 
 б) Не менше 30 натискань та 30 вдувань 
 в) Не менше 60 натискань та 12 вдувань 
 г) Не менше 60 натискань та 30 вдувань 

25 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 
щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1;                            б) - 2; 
 в) - 3;                             г) - 4. 

26 

Який з документів являється правовим актом, що проголошує право 

громадян України на захист свого життя і здоров’я ? 
 а) Конституція України; 
 б) «Кодекс цивільного захисту України»; 
 в) Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
 г) Закон України «Про правові засади цивільного захисту»; 
 д) Закон України «Про надзвичайний стан» 

27 

До природних пожеж відносять: 
 а) Пожежі у гірничих вирубках 
 б) Степові пожежі 
 в) Низові 
 г) Верхові 
 д) Торф'яні 

28 

Кількість (відсотки) дорожньо-транспортних аварій з вини п’яних водіїв: 
 а) – більше 40% аварій 
 б) – більше 60% аварій 
 в) – більше 70% аварій 
 г) – більше 80% аварій 

29 

Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності духовний аспект 
діяльності людини? 
 а) Ні 
 б) Так 
 в) Так, лише на виробництві 
 г) Так, лише у побуті 
 д) Так, лише під час НС 

30 

Процес надходження харчових речовин в організм та видалення кінцевих 
продуктів розпаду- це: 
 а) Пластичний обмін 
 б) Енергетичний обмін 
 в) Зовнішній обмін 
 г) Внутрішній обмін 
 д) Кругообіг речовин 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати особовий 
склад команди знезаражування за час руху  на автомобілях з місця 
розташування до місця робіт, якщо відстань від місця розташування 
команди до заводу L=20км, швидкість руху V=35км/год., середній рівень 
радіації на маршруті руху Рср.=20р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві окремої галузі 
виробництва країни за рік, при чисельності тих, хто працює 1,2 млн. 
чоловік, якщо відомо, що за 10 років загинуло близько 900 чоловік. Якій 
вибірці відповідає одержана величина ризику? Яка категорія безпеки 
умов професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 10 

 

1 

Чи може відмінність національного складу країни стати джерелом 

соціальних небезпек? 
 а) Так, в умовах класової нерівності 
 б) Так, в умовах не вирішеності соціальних проблем 
 в) Так, при наявності конфесійних суперечок 
 г) Всі відповіді вірні 

2 

Розробка засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих факторів. Дана 

трактовка це: 
 а) Мета БЖД 
 б) Завдання БЖД 
 в) Аксіома БЖД 
 г) Принцип БЖД 

3 

Яка з цих СДОР може визвати у людей смерть від набряку гортані або 

легенів? 
 а) Аміак 
 б) Сірководень 
 в) Сірковуглець 
 г) Хлор 
 д) Окисел вуглецю 

4 

Ризик, рівень якого перебуває в межах допустимих відхилень природного 

(фонового) рівня, називається: 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Надмірний ризик 
 д) Умовний ризик 

5 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 

щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1; 
 б) - 2; 
 в) - 3; 
 г) - 4. 

6 

Найбільш ефективний засіб зменшення шкоди та битків від НС 
 а) Запобігання виникненню НС 
 б) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 в) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 г) Створення системи аналізу і прогнозування НС 

7 

Сутність концепції прийнятного ризику полягає у: 
 а) Створенні безпечних умов праці 
 б) Знехтуванні безпеки в ході виробництва 
 в) Прийнятті рівня ризику безпеки за нуль 
 г) Створенні такої безпеки, яку сприймає суспільство 

8 

Непрямий масаж серця (для дітей віком 1-2 роки) проводять з частотою: 
 а) 50 раз на хвилину 
 б) 20 раз на хвилину 
 в) 100 раз на хвилину 
 г) 10 раз на хвилину 

9 

Знищення комах, які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г)  дезінсекція 
 д) дератизація 

10 

Соціальний конфлікт це: 
 а) Військовий конфлікт або партизанських рух 
 б) Страйк 
 в) Екстремізм 
 г) Тероризм 
 д) Всі відповіді вірні 

11 

При перебуванні в приміщені на шостому поверсі під час землетрусу 

необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 
 

12 

Чи впливає рівень техногенної небезпеки на соціальну напруженість 

населення України? 
 а) Впливає лише в окремих промислових регіонах 
 б) Впливає для всього населення України не залежно від регіону 
 в) Як правило, не впливає 
 г) Впливає лише після великої аварії 

13 

Дослідження, аналіз, оцінка об'єктів, предметів які спроможні завдати 

шкоди називається: 
 а) Стандартизація 
 б) Нормування  
 в) Сертифікація  
 г) Експертиза 

14 

У яких випадках треба негайно приступити до проведення штучного 

дихання та зовнішнього масажу серця постраждалого? 
 а) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 
 б) Якщо постраждалий важко дихає і вказує на болі у серці 
 в) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 г) Якщо у постраждалого ледь помітне дихання, пульс дуже слабкий 

15 

Кількість (відсотки) дорожньо-транспортних аварій з вини п’яних водіїв: 
 а) – більше 40% аварій 
 б) – більше 60% аварій 
 в) – більше 70% аварій 
 г) – більше 80% аварій 

16 

Під терміном «катастрофа» розуміють: 
 а) Ситуацію, яка викликана силами природи або техногенними факторами й 
супроводжується масовими людськими втратами серед населення. 
 б) Виведення з ладу будівель, споруд і обладнання в результаті дії сил 
природи, що супроводжується втратами серед населення. 

 в) Великомасштабна аварія чи інша подія, яка призвела до тяжких або 

трагічних наслідків 
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17 

В яку частину організму людини всмоктується основна частина алкоголю? 
 а) Шлунок 
 б) Печінка 
 в) Головний мозок 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

18 

Зсув – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Безконтрольної вирубки лісу 
 г) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 д) Всі відповіді вірні 

19 

Режим діяльності у надзвичайній ситуації може бути введений 
 а) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 б) При реальній загрозі виникнення НС 
 в) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 
 г) Законом України «Про надзвичайний стан» 

20 

У чому полягає перша допомога при відмороженні? 
 а) Розтиранні відморожених ділянок снігом 
 б) Відігріти відморожену ділянку у гарячій місцевій ванні  
 в) Дати випити спирту 
 г) Місцевій ванні від 17°-18°С  

21 

Розкладання отруйних речовин до нетоксичних продуктів і видалення їх із 

заражених поверхонь це? 
 а) - дезактивація; 
 б) - дегазація; 
 в) - дезінфекція; 
 г) - дезінсекція; 
 д) - дератизація. 

22 

Четверта основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 г) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 д) Здійснити перерозподіл світового сукупного продукту 

23 

До якого виду надзвичайних ситуацій можна віднести землетрус? 
 а) Катастрофа 
 б) Аварія 
 в) Стихійне лихо  
 г) Епідемія 

24 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС заборонено перебування людей? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

25 

Які ознаки артеріальної кровотечі? 
 а)   Кров сочиться по усій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б)  Яскраво-червона кров виливається пульсуючим  струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в)  Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 
 

26 

Категорії серйозності небезпек розподіляються таким чином: 
 а) катастрофічна, критична, гранична, незначна; 
 б) суб'єктивна, об'єктивна; 
 в) фізична, хімічна, біологічна,  
 г) соціальна, психофізіологічна. 
 д) шкідлива або небезпечна 

27 

Ураган – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 10 до 20 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) –  від 20 до 24 м/с 
 г) – від 30 до 40 м/с 
 д) – від 40 до 50 м/с 

28 

Який з методичних підходів до оцінки коефіцієнта індивідуального ризику 

використовує результати опитування населення: 
 а)  Експертний 
 б)  Інженерний 
 в)  Соціологічний 
 г)  Модельний 

29 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС дозволено працювати вахтовим методом? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

30 

Введення   кількісних   характеристик   для   оцінки   ступеня   небезпеки 

називається: 
 а) Квантифікація небезпек 
 б) Таксономія небезпек 
 в) Номенклатура небезпек 
 г) Інтегралізація небезпек 
 д) Ідентифікація небезпек 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=18км, швидкість руху 
V=20 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху Рсер.=18 
р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі жителя країни від різних небезпек, якщо 
за 10 років загинуло близько 70 тис. чоловік, а всього жителів 48 
млн. чоловік. Якій вибірці відповідає одержана величина ризику? 
Яка категорія безпеки умов діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 11 

 

1 

Захист населення України від НС викликаний: 
 а) Тенденцією зростання кількості небезпечних природних явищ 
 б) Важкістю наслідків можливих техногенних аварій і катастроф 
 в) Складністю соціально-політичної ситуації в країні 
 г) Всі відповіді вірні 

2 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною -  500 кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

3 

У чому полягає перша допомога при забитті? 
 а) Прикладення зігріваючого компресу 
 б) Накладення тугої пов'язки 
 в) Прикладення «холоду» 
 г) Змазування забитого місця йодом 
 д) Накладення шини 

4 

Головне джерело енергії організму - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

5 

Єдина державна система запобігання і реагування включає в себе: 
 а) Центральні та місцеві органи виконавчої влади 
 б) Виконавчі органи рад  
 в) Державні підприємства, установи та організації 
 г) Органи виконавчої влади з відповідними силами та засобами 
 д) Всі відповіді вірні 

6 

Головний закон натовпу 
 а) Анархія мати порядку 
 б) Кожний підкоряється всім 
 в) Мета виправдовує засоби 
 г) Один за всіх і всі за одного 

7 

При перебуванні в приміщені на шостому поверсі під час землетрусу 
необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

8 

Нульовий рівень ризику (абсолютна безпека) для всіх обставин та умов: 
 а) Можливий 
 б) Неможливий 
 в) Доцільний і можливий 
 г) Можливий але недоцільний 
 д) Неможливий і недоцільний 

9 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною - менш ніж 100 кПа   ( до 1 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

10 

Анархізм – це діяльність груп, рухів і партій направлених на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 

11 

Сукупність реакцій біосинтезу в клітині організму з поглинанням енергії -  
це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

12 
Воду можна дезактивувати: 
 а) – відстоюванням                            б) - фільтруванням 
 в) – перегонкою                               г) - додаванням питної соди 

13 

Почувши сигнали сирени чи гудки на підприємстві – всі громадяни 
повинні: 
 а) Негайно вийти на вулицю і вияснити причину сигналів 
 б) Взяти одяг, цінні речі, документи й покинути приміщення 
 в) Взяти документи, допомогти хворим і літнім людям покинути приміщення  
 г) Відключити газ, світло, взяти документи, допомогти хворим і літнім людям 
покинути приміщення 
 д) Включити радіо чи телевізор 

14 

Який відсоток гибелі мирних громадян по відношенню до загальної 
кількості загиблих у Другій світовій війні? 
 а) – 1%                      б) – 5% 
 в) – 50%                      г) – 75% 
 д) – 80 90% 

15 

До природних пожеж відносять: 
 а) Пожежі у гірничих вирубках 
 б) Степові пожежі 
 в) Низові 
 г) Верхові 
 д) Торф'яні 

16 

Для організації і оперативного керівництва силами ЦЗ під час ліквідації 

наслідків НС: 
 а) В район НС прибуває Президент України 
 б) В район НС прибуває Міністр МНС України 
 в) В район НС прибуває Прем’єр-міністр України 
 г) Створюється комісія з ліквідації наслідків НС 

17 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  

під час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер                               б) - 150Бер 
 в) - 350Бер                              г) - 450Бер 
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18 

Речовини, необхідні для сформування ферментів і гормонів, які регулюють 

процеси обміну в організмі людини  - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

19 

Які з цих приладів використовуються для ведення радіаційної розвідки при 

проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) ДП-5А (Б, В); 
 б) ДП-22-В; 
 в) ВПХР; 
 г) МКС-0,5 
 д) ДКГ-21 

20 

Причини прояву масових безладів релігійного  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

21 

Причини прояву масових безладів ПОЛІТИЧНОГО  характеру? 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

22 

Розмістити назви ризиків за рівнем їх збільшення від меншого до більшого 
 а) Надмірний,  гранично допустимий,  прийнятний,  знехтуваний  

 б) Прийнятний,  гранично допустимий,  знехтуваний,  надмірний 

 в) Знехтуваний,  прийнятний,  гранично допустимий,  надмірний 

 г) Знехтуваний,  гранично допустимий,  прийнятний,  надмірний 

23 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 6 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

24 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною -  200 кПа   ( 2 атм.)  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

25 

Наведіть безпечну денну дозу алкоголю: 
 а) - 50 г 
 б) - 100 г 
 в) - 200 г 
 г) - Безпечних доз алкоголю не існує 
 д) - Безпечна доза залежить від маси людини 
 

26 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

27 

Рекомендовані (правильні на Вашу думку) дії для зменшення наслідків 

зустрічі з учасниками натовпу 
 а)  Взяти на масову гулянку (мітинг) малолітніх дітей 
 б)  Підійти як можна ближче до трибуни мітингуючих 
 в)  Не можна вливатися в натовп з боку його руху, не нагинатися і не 
піднімати з підлоги втрачені предмети, коли ви рухаєтеся у натовпі  
 г)  Втекти від натовпу в бік напряму його руху 

28 

ГДК у безпеці життєдіяльності— це: 
 а) Гранично допустима концентрація шкідливих речовин; 

 б) Головна діюча концентрація; 

 в) Градус Кельвіна (К). 

29 

Чинники зовнішньої дії, які здатні перетворити скупчення мирних людей в 

агресивний натовп 
 а) – паніка 
 б) – стихійне лихо 
 в) – пожежа 
 г) – масова незадоволеність 
 д) – всі відповіді вірні 

30 

Виявлення типу небезпеки та встановлення  її  характеристик називається: 
 а) Таксономія небезпек 
 б) Ідентифікація небезпек 
 в) Квантифікація небезпек 
 г) Типіфікація небезпек 
 д) Номенклатура небезпек 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=23км, швидкість 
руху V=35 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=25 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві країни за рік, 
якщо відомо, що щорічно гине близько 1 800 чоловік при 
чисельності працюючих 23 млн. чол. Якій вибірці відповідає 
одержана величина ризику і яка категорія безпеки умов 
професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 12 

 

1 

Головне джерело енергії організму - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

2 

Дегазація це: 
 а) - заходи, спрямовані на знезаражування або видалення ОР або СДОР 
 б) - провітрювання приміщення з метою очищення його від отруйних газів 
 в)  - обробка радіаційно забрудненої території дезактивуючими газами 
 г) - видача населенню протигазів та інших засобів захисту 

3 

У яких випадках треба негайно приступити до проведення штучного 

дихання та зовнішнього масажу серця постраждалого? 
 а) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 
 б) Якщо постраждалий важко дихає і вказує на болі у серці 
 в) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 г) Якщо у постраждалого ледь помітне дихання, пульс дуже слабкий 

4 

До якої категорії серйозності небезпек слід звертати увагу в першу чергу? 
 а) Гранична 
 б)  Критична 
 в) Катастрофічна  
 г) Знехтувана 
 д) Незначна 

5 

Мета введення режиму надзвичайної ситуації 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Ліквідація наслідків природного лиха 
 в) Підготовка до виконання завдань за призначенням 
 г) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 д) Всі відповіді вірні 

6 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 

7 

Причини прояву масових безладів ПОЛІТИЧНОГО  характеру? 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

8 

У випадку якщо реанімаційні заходи здійснює двоє та більше людей 
рекомендується робити: 
 а) Натиск на грудну клітку та 5 вдихів 
 б) 5 вдихів та 5 натисків на грудну клітку 
 в) Вдих та 10 натисків на грудну клітку 
 г) 10 вдихів та 10 натисків на грудну клітку 
 д) Вдих та 5 натисків на грудну клітку 

9 

Що може використовуватися для подачі повітря в завалені захисні споруди 
при проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) бульдозери трактори; 
 б) компресорні установки; 
 в) зварювальні агрегати. 
 г) всі відповіді вірні. 

10 

Почувши сигнали сирени чи гудки на підприємстві – всі громадяни 
повинні: 
 а) Негайно вийти на вулицю і вияснити причину сигналів 
 б) Взяти одяг, цінні речі, документи й покинути приміщення 
 в) Взяти документи, допомогти хворим і літнім людям покинути приміщення  
 г) Відключити газ, світло, взяти документи, допомогти хворим і літнім 
людям покинути приміщення 
 д) Включити радіо чи телевізор 

11 

Створення системи аналізу і прогнозування про загрозу виникнення НС – 
це: 
 а) Мета Цивільного захисту 
 б) Завдання Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

12 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 
питань цивільного захисту є: 
 а) Кабінет Міністрів України 
 б) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (МНС) 
 в) Міністерство охорони здоров’я України 
 г) Міністерство Оборони України 

13 

Рівень ризику, який суспільство може забезпечити на даному етапі  свого 
розвитку називається 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Мінімальний ризик 
 д) Суспільний ризик 

14 

Який із органів людини зазнає найбільшого пошкодження від алкоголю? 
 а) Головний мозок 
 б) Шлунок 
 в) Печінка 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

15 

У разі перебування на вулиці під час землетрусу необхідно: 
 а) стерегтися падіння уламків, відбігти на вільне від забудови місце; 
 б) відбігти від будинків та споруд до центру вулиці; 
 в) укритися в найближчому підвалі або ямі 
 г) всі відповіді вірні 

16 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 
на АЕС дозволено працювати вахтовим методом? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

17 

Легка ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік                             б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік                          г) 450 Бер/рік 
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18 

Забруднення середовища це: 
 Порушення рівноваги природного середовища. 
 Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків 
 Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення природного 
процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 
 

19 

При  порівнянні небезпек виробничого  і  побутового   середовища 
правильним твердженням є: 
 а) Виробниче середовище завжди більш небезпечне ніж побутове 
 б) Виробниче та побутове середовища завжди більш менш однакові за 
небезпекою 
 в) Виробниче середовище може бути таким же, а інколи  і більш 
небезпечним ніж побутове 
 г) Виробниче середовище завжди менш небезпечне ніж побутове 
 

20 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях 
життєвого циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

21 

Які ознаки артеріальної кровотечі? 
 а)   Кров сочиться по усій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б) Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в)  Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 

22 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 
районі досягла 8-9 балів за шкалою MSK-64? 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

23 

При якому виді забезпечення рятувальних і невідкладних робіт 
здійснюється організація харчування особового складу? 
 а) розвідка; 
 б) матеріально-технічне забезпечення; 
 в) гідрометеорологічне забезпечення; 
 г) транспортне забезпечення; 
 д) технічне забезпечення; 

24 

Підготовка керівного складу і населення до дій в умовах НС – це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Принцип Цивільного захисту 
 в) Мета Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

25 

Інтенсивність землетрусу вимірюється за шкалою: 
 а) Боффорта 
 б) Фаренгейта 
 в) Ріхтера 
 г) Цельсія 

26 

Непрямий масаж серця (для дітей віком 1-2 роки) проводять з частотою: 
 а) 50 раз на хвилину 
 б) 20 раз на хвилину 
 в) 100 раз на хвилину 
 г) 10 раз на хвилину 

27 

Цивільний захист населення – це: 
 а) Захист населення та довкілля від НС та подолання їх небезпечних 
наслідків 
 б) Комплекс заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків 
НС 
 в) Проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим під час 
НС 
 г) Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 
 д) Проведення своєчасної евакуації населення з безпечних районів 
стихійного лиха 

28 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

29 

Чинники зовнішньої дії, які здатні перетворити скупчення мирних людей в 

агресивний натовп 
 а) – паніка 
 б) – стихійне лихо 
 в) – пожежа 
 г) – масова незадоволеність 
 д) – всі відповіді вірні 

30 

Під час ліквідації НС уповноваженому керівнику підпорядковуються: 
 а) Аварійно рятувальні службі МНС 
 б) Сили і засоби функціональних підсистем 
 в) Всі формування, що залучаються до ліквідації НС 
 г) Всі формування, крім підрозділів Міноборони  

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L= 16км, швидкість 
руху V= 15 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=15 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити величини ризику травмування на підприємствах 
регіону, використовуючи статистичні дані: Всього травмовано: n – 
2552  , кількість працюючих: N – 1 343 158. Якій вибірці 
відповідає отримана величина ризику і яка категорія безпеки умов 
професійної діяльності? 
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ВАРІАНТ № 13 

 

1 

В яких межах вимірюється сила землетрусу за міжнародною шкалою МSК-

64 
 а) 0-12 балів                                  б) 0-9 балів 
 в) 0-10 балів                                  г) 0-15 балів 

2 

Чи може відмінність національного складу країни стати джерелом 

соціальних небезпек? 
 а) Так, в умовах класової нерівності 
 б) Так, в умовах не вирішеності соціальних проблем 
 в) Так, при наявності конфесійних суперечок 
 г) Всі відповіді вірні 

3 

Скільки повинно бути натискань і вдувань за хвилину при проведенні 

зовнішнього масажу серця? 
 а) Не менше 15 натискань та 30 вдувань 
 б) Не менше 30 натискань та 30 вдувань 
 в) Не менше 60 натискань та 12 вдувань 
 г) Не менше 60 натискань та 30 вдувань 

4 

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки  державній  

незалежності  України 
 а) Режим діяльності у воєнному стані 
 б) Режим діяльності у надзвичайній ситуації  
 в) Режим діяльності у надзвичайному стані  
 г) Режим підвищеної готовності  

5 

Які ознаки капілярної кровотечі? 
 а) Кров сочиться по всій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б) Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в) Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 

6 

Чи загрожує Україні демографічний вибух перенаселення? 
 а) Загроза дуже велика 
 б) Загрози немає 
 в) Загроза України не стосується 
 г) Загроза опосередкована у зв’язку зі збільшенням споживання продуктів у 
світовому масштабі 

7 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

8 

Рятувальні роботи з метою врятування людей та надання їм допомоги  НЕ  

включають: 
 а) -  розвідку району лиха та осередку ураження 
 б) - знезаражування території, будівель, споруд 
 в) - розчищення завалених проїздів 
 г) - розкриття розвалених, пошкоджених захисних споруд і рятування людей 
 д) -  укріплення або обвалення пошкоджених будівель і споруд 

9 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Максимальний ризик, який можна інколи допустити 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

10 

Гомеостаз -  це: 
 а) Здатність регуляторних систем підтримувати постійність внутрішньго 
середовища 
 б)  Здатність аналізаторної  системи людини  отримувати інформацію з  
навколишнього середовища 
 в)   Здатність аналізаторної  системи людини  адаптуватися до навколишнього 
середовища 
 г)  Властивість імунної системи людини 
 д) Особливий  фізіологічний і психологічний стан людини в певний період 
часу 

11 

Третя (важка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 150Бер 
 б) - 350Бер 
 в) - 450Бер 
 г) - 650Бер 

12 

У яких випадках НЕ потрібно проводити штучне дихання та зовнішній 

масаж  серця постраждалого? 
 а) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 б) Якщо зіниці постраждалого розширені 
 в) Якщо колір шкіри постраждалого синюшний 
 г) Якщо з моменту втрати свідомості пройшло уже 3 хвилини 
 д) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 

13 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

14 

Чого НЕ МОЖНО робити при контакті з терористам? 
 а) Питати дозволу при необхідності виконання певних дій 
 б) Вступати з терористами в суперечки вимагаючи про звільнення дітей і 
жінок 
 в) Залишатися на своєму місці, прагнучи не залучати до себе уваги 
 г) Виконувати всі вимоги терористів, не створювати конфліктних ситуацій 

15 
Алкоголь - страшна хвороба, яка за розповсюдженням на Землі 
 а) – Займає перше місце                                б) – Займає друге місце 
 в) – Займає третє місце                               г) – Займає п’яте місце 

16 

Сукупність реацій розщеплення речовин в клітині організму з виділенням 

енергії -  це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 
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17 

Релігійний фанатизм – це діяльність груп, рухів і партій направлених  на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 

18 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 

«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час прийняття 

рішення 

19 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 

20 

Для дегазації застосовують: 
 а) - борну кислоту 
 б) - спирт або спиртові напої 
 в) - оцтову кислоту 
 г) - хімічні речовини, які нейтралізують або руйнують ОР чи СДОР  
 д) - хлорне вапно 

21 

Причини прояву масових безладів кримінального  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

22 

Які існують методичні підходи до визначення ризику? 
 а) Вартісний 
 б)  Соціологічний 
 в) Інженерний 
 г) Експертний 
 д) Всі відповіді вірні 

23 

Якість небезпечного фактора це: 
 а) Його кількісна характеристика 
 б) Характеристика, що виражає специфічні особливості, наприклад, 
агрегатний стан 
 в) Шкода яку заподіяв фактор 
 г) Час дії фактора 

24 

Категорії серйозності небезпек розподіляються таким чином: 
 а) катастрофічна, критична, гранична, незначна; 
 б) суб'єктивна, об'єктивна;  
 в) фізична, хімічна, біологічна,  
 г) соціальна, психофізіологічна. 
 д) шкідлива або небезпечна 

25 

Науковий аналіз небезпечних і шкідливих факторів та їхнього впливу на 

працездатність й здоров’я людини. Що це? 
 а) Мета БЖД                              б) Принцип БЖД 
 в) Завдання  БЖД                        г) Аксіома БЖД 

26 

Яке з цих  тверджень,  найточніше  висвітлює  завдання   безпеки 

життєдіяльності: 
 а) Виявлення проблеми безпеки перебування людей у навколишньому 
середовищі, під час трудової та іншої діяльності. 
 б) Забезпечення повної безпеки населенню 
 в) Захист населення від зброї масового враження 
 г) Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, 
інформацією та умовами надзвичайних ситуацій. 

27 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

28 

Перший прийом алкоголю викликає: 
 а) Захисну реакцію організму 
 б) Задоволення, ейфорію 
 в) Алкогольну залежність 
 г) Синдром алкогольного похмілля  

29 

Лавовий потік  вулкану може розповсюджуватися на відстань: 
 а) від 1 до 5 км 
 б) від 5 до 10 км 
 в) від 10 до 20 км 
 г) від 30 до 100 км 

30 

Нульовий рівень ризику (абсолютна безпека) для всіх обставин та умов: 
 а) Можливий 
 б) Неможливий 
 в) Доцільний і можливий 
 г) Можливий але недоцільний 
 д) Неможливий і недоцільний 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L= 25км, швидкість 
руху V= 30 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер..= 20р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві країни за рік, 
якщо відомо, що щорічно гине близько 1 800 чоловік при 
чисельності працюючих 23 млн. чол. Якій вибірці відповідає 
одержана величина ризику і яка категорія безпеки умов 
професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 14 

 

1 

Кількість (відсотки) дорожньо-транспортних аварій з вини п’яних водіїв: 
 а) – більше 40% аварій 
 б) – більше 60% аварій 
 в) – більше 70% аварій 
 г) – більше 80% аварій 

2 

 Знищення гризунів які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

3 
Отруйними називають такі речовини, які можуть призвести до ураження: 
 а ) людей і тварин;                                 б) тварин і рослин; 
 в) людей;                                            г) усіх живих організмів. 

4 

В яку частину організму людини всмоктується основна частина алкоголю? 
 а) Шлунок 
 б) Печінка 
 в) Головний мозок 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

5 

Нормативно-правова база Цивільного захисту України необхідна: 
 а) На вимогу міжурядових угод України 
 б) Для здійснення державного нагляду за рівнем захисту населення 
 в) Для виконання завдань Цивільного захисту 
 г) Як складова частина законодавчої бази України 

6 

Яка з цих СДОР може визвати у людей тяжкі ураження а при високі 

концентрації смерть від 1-2  вдихів? 
 а) Аміак 
 б) Сірководень 
 в) Сірковуглець 
 г) Хлор 
 д) Окисел вуглецю 

7 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Прийнятний ризик 
 б) Максимальний ризик, який інколи  можна допустити 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

8 

Шум якого рівня визиває у людини болючі відчуття? 
 а) -  40 ДБ  
 б) -  80 ДБ  
 в) - 130 ДБ  
 г) - 150 ДБ  
 д) - 250 ДБ  

9 

Засоби досягнення екстремістських цілей: 
 а) Пікети, мітинги 
 б) Демонстрації 
 в) Блокади під’їзних шляхів, захвати об’єктів 
 г) Всі відповіді вірні 

10 

Гідрологічні НС — це: 
 а) Селі, зсуви, обвали, снігові лавини, карст, абразія. 
 б) Повінь, паводок, цунамі, підтоплення; 
 в) Землетруси, моретруси, вулканізм. 
 г) Моретруси, селі, лавини, цунамі 

11 

Для дегазації застосовують: 
 а) - борну кислоту 
 б) - спирт або спиртові напої 
 в) - оцтову кислоту 
 г) - хімічні речовини, які нейтралізують або руйнують ОР чи СДОР  
 д) - хлорне вапно 

12 

Наявність порівняно доступної зброї це: 
 а) Чинник можливих НС соціального характеру 
 б) Причина соціальної напруженості українського суспільства 
 в) Погроза для безпеки національних інтересів України 
 г) Глобальна проблема соціального характеру 
 д) Всі відповіді вірні 

13 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

14 

 Землетрус – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Всі відповіді вірні 

15 

Який із видів транспорту вважається найбільш небезпечним? 
 а) Автомобільний 
 б) Повітряний 
 в) Залізничний 
 г) Морський 
 д) Повітряний і морський 

16 

Мета введення режиму «Надзвичайний стан» 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Нормалізація обстановки та відновлення  прав і свобод громадян 
 в) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 г) Приведення формувань ЦЗ в готовність до проведення рятувальних робіт 
 

17 

Головний закон натовпу 
 а) Анархія мати порядку 
 б) Кожний підкоряється всім 
 в) Мета виправдовує засоби 
 г) Один за всіх і всі за одного 

18 

Наведіть безпечну денну дозу алкоголю: 
 а) - 50 г 
 б) - 100 г 
 в) - 200 г 
 г) - Безпечних доз алкоголю не існує 
 д) - Безпечна доза залежить від маси людини 
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19 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  

під час однократного опромінення отримала: 
 а) – 50Бер 
 б) - 150Бер 
 в) - 350Бер 
 г) - 450Бер 

20 

Знищення в навколишньому середовищі збудників інфекційних 

захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

21 

Знищення комах, які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г)  дезінсекція 
 д) дератизація 

22 

Які з цих приладів використовуються для ведення хімічної розвідки при 

проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) ДП-5А (Б, В); 
 б) ДП-22-В; 
 в) ВПХР; 
 г) МКС-0,5 
 д) ДКГ-21 

23 

Захист населення від наслідків аварій, великих пожеж, стихійного лиха – 

це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Мета Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

24 

Уповноваженим керівником з ліквідації НС регіонального рівня 

призначається: 
 а) Президент України 
 б) М іністр МНС України 
 в) Віце-прем’єр-міністр України 
 г) Заступник голови держадміністрації 
 д) Голова обласної держадміністрації 

25 

Повінь – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Нагонного вітру 

26 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої 
країни 
 

27 

Перший прийом алкоголю викликає: 
 а) Захисну реакцію організму 
 б) Задоволення, ейфорію 
 в) Алкогольну залежність 
 г) Синдром алкогольного похмілля  

28 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС заборонено перебування людей? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

29 

Причини прояву масових безладів релігійного  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

30 

У якому випадку для зупинки кровотечі на рану потрібно накласти тугу 

стискаючу пов'язку та підвести частину тіла, яка кровоточить? 
 а) При капілярній кровотечі 
 б) При несильній венозній кровотечі 
 в) При сильній кровотечі з пораненої кінцівки 
 г) При артеріальній кровотечі 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=10км, швидкість 
руху V= 20 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=19 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик виробничого травматизму в промисловості 
країни, якщо число тих, що працюють рівно 11 млн. чоловік, а 
щорічно піддається травматизму близько 68 тис. чоловік. Якій 
вибірці відповідає одержана величина ризику і яка категорія 
безпеки умов професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 15 

 

1 

Мета введення режиму надзвичайної ситуації 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Ліквідація наслідків природного лиха 
 в) Підготовка до виконання завдань за призначенням 
 г) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 д) Всі відповіді вірні 

2 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
-  500кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

3 

У яких випадках НЕ потрібно проводити штучне дихання та зовнішній 
масаж  серця постраждалого? 
 а) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 б) Якщо зіниці постраждалого розширені 
 в) Якщо колір шкіри постраждалого синюшний 
 г) Якщо з моменту втрати свідомості пройшло уже 3 хвилини 
 д) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 

4 

Засоби досягнення екстремістських цілей: 
 а) Пікети, мітинги 
 б) Демонстрації 
 в) Блокади під’їзних шляхів, захвати об’єктів 
 г) Всі відповіді вірні 

5 

Чинники техногенного середовища, які здатні завдавати шкоди, 
поділяються на: 
 а) уражальні, шкідливі й смертельні; 
 б) шкідливі й небезпечні; 
 в) травмувальні та смертельні  
 г) уражальні,  травмувальні, смертельні та соціальні. 

6 

Цивільний захист населення організується і здійснюється 
 а) У мирний час 
 б) В особливий період 
 в) В режимі «Надзвичайного стану» 
 г) В режимі «Військового стану» 
 д) Всі відповіді вірні 

7 

Розповсюдження хмари диму  і  пилу від вулкану може досягати 
 а) – від 4 до 5 км 
 б) – від 40 до 50 км 
 в) – від 30 до 100 км 
 г) –  від 100 до 200 км 
 д) –  від 400 до 500 км 

8 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
- менш ніж 100 кПа   ( до 1 атм.)?  
 а) Безпечний тиск                                            б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму                                       г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

9 

Припустима доза опромінення для людей, що  НЕ працюють з 
радіоактивними речовинами: 
 а) 0,5 Бер/рік 
 б)  5 Бер/рік 
 в) 35 Бер/рік  
 г) 50 Бер/рік  

10 

Для визначення ризику використовують такі методи: 
 а) Інженерний, експертний, соціальний і фінансовий 
 б) Експертний, соціальний, фінансовий 
 в) Інженерний, експертний, модельний і соціологічний 
 г) Експертний, соціальний, фінансовий, соціологічний. 

11 

Надзвичайний стан вводиться: 
 а) З одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення 
надзвичайної ситуації 
 б) При реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій 
 в) При наявності реальної загрози безпеці громадян, усунення якої іншими 
способами є неможливим 
 г) Всі відповіді вірні 

12 

Єдина державна система запобігання і реагування складається: 
 а) За територіальним принципом 
 б) За функціональним принципом 
 в) За територіально - функціональним принципом 
 г) За принципом демократичного централізму 

13 

Лавовий потік  вулкану може розповсюджуватися на відстань: 
 а) від 1 до 5 км 
 б) від 5 до 10 км 
 в) від 10 до 20 км 
 г) від 30 до 100 км 

14 

Запровадження  якого із заходів ЦЗ забезпечує значне зменшення збитків і 

втрат у разі стихійного лиха? 
 а) Організація життєзабезпечення  
 б) Організація і проведення рятувальних робіт 
 в) Підготовка керівного складу ЦЗ та обов’язкове навчання населення вмінню 
діяти в умовах НС 
 г) Оповіщення населення про можливу загрозу НС 

15 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

16 
До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо 

скорочення викиду продуктів ділення із пошкодженого реактора? 
 а)  - 1;            б)  - 2;                  в)  - 3                г)  - 4 

17 

Четверта задача БЖД у глобальному масштабі : 
 а) Вироблення представлень і потім вже управління світовою 
народногосподарською системою з обліком кінцевих природних ресурсів 
планети. 
 б) Розвиток регенераційного виробництва та повторних промислових циклів. 
 в) Перерозподіл світового сукупного продукту 
 г) Полягає в тому, щоб у процесі праці навантаження на природу не 
перевищувало самовідбудовного потенціалу природних систем. 
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18 

Третя (важка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 150Бер 
 б) - 350Бер 
 в) - 450Бер 
 г) - 650Бер 

19 

В яких межах вимірюється загальна енергія землетрусу за шкалою Ріхтера 
для Землі? 
 а) 0-12 балів 
 б) 0-9 балів 
 в) 0-10 балів 
 г) 0-15 балів 

20 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 
районі досягла 8-9 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

21 

Кількість (відсотки) жінок в Україні, що підвернена тютюнопалінню 
 а) – кожна двадцята жінка  - 5%  
 б) – кожна десята жінка      - 10%  
 в) – кожна п’ята жінка          - 20%  
 г) – кожна третя жінка         - 30%  
 д) – кожна друга жінка        - 50%  

22 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 
час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер                                    б) - 150Бер 
 в) - 350Бер                                  г) - 450Бер 

23 

За даними служби Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД, в Україні на 

період 2004 року було зафіксовано: 
 а) – 10 000 ВІЛ-інфікованих 
 Але за прогнозами ВООЗ, цю цифру потрібно помножити на 10-12 
 б) – 20 000 ВІЛ-інфікованих 
 в) – 40 000 ВІЛ-інфікованих 
 г) – 50 000 ВІЛ-інфікованих 

24 

Інженерний, модельний, експертний, соціологічний,  статистичний - це: 
 а) Методи визначення ризику 
 б) Методи забезпечення безпеки 
 в) Принципи забезпечення безпеки 
 г) Методи ліквідації небезпеки 
 д) Методи попередження безпеки 

25 

Середня ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік 
 б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік 
 г) 450 Бер/рік 

26 

Непрямий масаж серця дорослим середньої статури проводять з такою 

силою, щоб грудна клітка прогиналася в середньому на: 
 а) 1 см 
 б) 3см 
 в) 5 см 
 г) 7 см 
 д) 0,5 см 

27 

Видалення радіоактивних речовин із забруднених об’єктів, яке запобігає 

ураженню людей та забезпечує їх безпеку це: 
 а) - дезактивація; 
 б) - дегазація; 
 в) - дезінфекція. 
 г) - дезінсекція 
 д) - дератизація 

28 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

29 

Розташувати види аналізаторів за рівнем доменування у взаємодії людини з 

навколишнім середовищем 
 а)  Зоровий, слуховий, смаковий 
 б) Зоровий, шкірний, смаковий 
 в) Зоровий, слуховий, вестибулярний 
 г) Слуховий, зоровий, шкірний 
 д) Зоровий, слуховий, шкірний 

30 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 4 балів за шкалою Ріхтера? 
 а) Руйнувань немає 
 б) Зона слабких руйнувань 
 в) Зона середніх руйнувань 
 г) Зона сильних руйнувань 
 д) Зона повних руйнувань 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху  на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=19км, швидкість 
руху V= 22 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=17 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві країни за рік, 
якщо відомо, що щорічно гине близько 18 тис. чоловік при 
чисельності працюючих 23 млн. чол. Якій вибірці відповідає 
отримана величина ризику і яка категорія безпеки умов 
професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 16 

 

1 

До складу ЄДСЗР входять сили і засоби: 
 а) МНС і функціональних підсистем 
 б) МНС і територіальних підсистем 
 в) МНС і територіальних підсистем а також не державних (добровільних) 
рятувальних формувань 
 г) МНС, функціональних і територіальних підсистем а також не державних 
рятувальних формувань 

2 

Друга (середня)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  
під час однократного опромінення отримала: 
 а) – 50 Бер 
 б) - 150Бер 
 в) - 350Бер 
 г) - 450Бер 
 д) - 650Бер 

3 

Чи можливо вирішити сучасні соціальні конфлікти за допомогою збройних 

сил? 
 а) Можливо, лише в окремих регіонах 
 б) Можливо, лише у глобальному масштабі 
 в) Соціальні конфлікти зброєю вирішити неможливо і, навіть, небезпечно 
 г) Можливо, лише при застосуванні зброї масового ураження 
 д) Можливо, лише при застосуванні звичайних засобів ураження 

4 

Безпека життєдіяльності це наука про: 
 а) Безпеку праці на виробництві 
 б) Безпечну експлуатацію технічних пристроїв 
 в) Надзвичайні ситуації 
 г) Проблеми безпеки людей під час трудової та іншої діяльності. 
 д) Проблеми безпечного перебування людей у навколишньому середовищі, 
під час трудової та іншої діяльності. 

5 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Прийнятний ризик 
 б) Максимальний ризик, який можна інколи допустити 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

6 

Сукупність реацій розщеплення речовин в клітині організму з виділенням 

енергії -  це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

7 

Який відсоток гибелі мирних громадян по відношенню до загальної 

кількості загиблих у Другій світовій війні? 
 а) – 1% 
 б) – 5% 
 в) – 50% 
 г) – 75% 
 д) – 80 90% 
 

8 

Єдина державна система запобігання і реагування включає в себе наступні 

рівні: 
 а) Загальнодержавний, регіональний та функціональний 
 б) Загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий 
 в) Загальнодержавний, регіональний,  
 д) Місцевий, об’єктовий та функціональний  

9 

Під терміном «катастрофа» розуміють: 
 а) Ситуацію, яка викликана силами природи або техногенними факторами й 
супроводжується масовими людськими втратами серед населення. 
 б) Виведення з ладу будівель, споруд і обладнання в результаті дії сил 
природи, що супроводжується втратами серед населення. 
 в) Великомасштабна аварія чи інша подія, яка призвела до тяжких або 
трагічних наслідків 

10 

Діапазон звукових коливань, що сприймає вухо людини, лежить у межах: 
 а) нижче 16 Гц; 
 б) від 20 000-до 40 000 Гц; 
 в) від 16Гц- до 20 000 Гц. 
 г) від 16Гц- до 20 000 кГц. 

11 

Режим підвищеної готовності може бути введений 
 а) При нормальній виробничо - промисловій обстановці 
 б) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 в) При реальній загрозі виникнення НС 
 г) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 

12 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 

«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час 
прийняття рішення 

13 

Дефіцит яких речовин в їжі послаблює імунітет і знижує опір організму 

інфекціям? 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

14 
До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо 

скорочення викиду продуктів ділення із пошкодженого реактора? 
 а)  - 1;            б)  - 2;              в)  - 3                  г)  - 4 

15 

При якій величині струму людина отримує параліч рук та утруднення 
подиху? 
 а) - 0,025 А                               б) - 0,05 А  
 в) - 0,1 А                                   г) - 0,5 А  
 д) – 5А 

16 

Ризик, рівень якого перебуває в межах допустимих відхилень природного 

(фонового) рівня, називається: 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Надмірний ризик 
 д) Умовний ризик 
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17 

Головна мета всіх екстремістських рухів 
 а) Усунення труднощів, встановлення гарантованого порядку 
 б) Демонтаж суспільних структур, що склалися 
 в) Встановлення особливих норм поведінки і моралі 
 г) Всі відповіді вірні 

18 

Сукупність реакцій біосинтезу в клітині організму з поглинанням енергії -  

це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

19 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 6 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

20 

Шуми уже якого рівня можуть призвести до контузії і навіть до смерті? 
 б)  -  80 ДБ  
 в) - 130 ДБ  
 г) - 150 ДБ  
 д) - 250 ДБ  

21 

Після встановлення зв’язку з потерпілими в завалених сховищах 

насамперед з’ясовують:  
 а) - необхідність надання їм медичної допомоги 
 б)  - необхідність надання їм води та їжі 
 в) - забезпеченість повітрям 
 г) - кількість людей у завалі 

22 

Основний правовий документ України у сфері безпеки – це: 
 а) Кодекс Цивільного захисту України 
 б) Конституція України 
 в) «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
 г) Міжнародні договори України з прав людини 
 д) Закон «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

23 

Яке з цих визначень небезпеки Є ПОМИЛКОВИМ? 
 а) Це негативна властивість матерії, що здатна спричиняти шкоду людям і 
середовищу 
 б) Стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди 
 в)  Порушення рівноваги природного середовища. 
 

24 

Рівень якого з цих видів травматизму в Україні більший за інші? 
 а) Побутовий 
 б) Промисловість 
 в) Гірнича справа 
 г) Сільське господарство 

25 

Оповіщення населення про загрозу виникнення НС – це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Мета Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 
 

26 

Які сили цивільного захисту використовуються в першу чергу для 

ліквідації аварій (пожеж ) на нафтовидобувних промислах? 
 а) невоєнізовані формування цивільної оборони ;  
 б) рятувальні підрозділи МНС; 
 в) спеціалізовані формування міністерств і відомств; 
 г) об’єктові формування; 
 д) формування місцевого рівня; 

27 

Знищення в навколишньому середовищі збудників інфекційних 

захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

28 

При якому виді забезпечення рятувальних і невідкладних робіт 

здійснюється виявлення даних про обстановку, що склалася? 
 а) розвідка; 
 б) матеріально-технічне забезпечення; 
 в) гідрометеорологічне забезпечення; 
 г) транспортне забезпечення; 
 д) технічне забезпечення; 

29 

Яке з цих положень щодо мети БЖД є помилковим? 
 а) Забезпечення повної безпеки в процесі виробничої діяльності людини 
 б) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях 
життєвого циклу 
 в) Забезпечити нормативно припустимі рівні впливу шкідливих факторів на 
людину і природу  

30 

Чи може відмінність національного складу країни стати джерелом 

соціальних небезпек? 
 а) Так, в умовах класової нерівності 
 б) Так, в умовах не вирішеності соціальних проблем 
 в) Так, при наявності конфесійних суперечок 
 г) Всі відповіді вірні 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=12км, швидкість 
руху V= 25 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рср.=15 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити величини ризику травмування на підприємствах 
регіону, використовуючи статистичні дані: Всього травмовано: n = 
3361, кількість працюючих: N = 1 292 692. Якій вибірці відповідає 
отримана величина ризику і яка категорія безпеки умов 
професійної діяльності? 
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ВАРІАНТ № 17 

 

1 

Під терміном «аварія» розуміють: 
 а) Небезпечну подію техногенного характеру, яка створює на об'єкті, 
території або акваторії загрозу для життя та здоров'я людей,  призводить до 
руйнування будівель і споруд,   спричиняє шкоду навколишньому середовищу; 
 б) Руйнування будівель і споруд, виведення з ладу транспортних засобів, 
порушення виробничого процесу; 
 в) Ситуацію, яка спричинена силами природи або діяльністю людини й 
супроводжується масовим ураженням населення. 
 

2 

Найбільші руйнування та збитки на Землі  приносить стихійне лихо 
 а) –  посухи 
 б) – землетруси 
 в) –  циклони 
 г) –  цунамі 
 д) –  повені 

3 

Режим діяльності «Надзвичайна ситуація» може бути введений 
 а) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 б) При реальній загрозі виникнення НС 
 в) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 
 г) Законом України «Про надзвичайний стан» 
 

4 

Непрямий масаж серця дорослим середньої статури проводять з такою 

силою, щоб грудна клітка прогиналася в середньому на: 
 а) 1 см             б) 3см 
 в) 5 см             г) 7 см 
 д) 0,5 см 

5 

Чи пов’язані між собою світ природи та світ соціуму? 
 а) Не пов’язані 
 б) Безумовно пов’язані 
 в) Пов’язані лише під час НС 
 г) Соціум впливає на природу 
 д) Природа впливає на соціум 

6 

Вплив якого з цих факторів найбільше загрожує здоровю людини? 
 а) Забруднення навколишнього середовища 
 б) Погіршення генетичного фонду 
 в) Недостатнє забезпечення продуктами харчування 
 г) Низька якість медичної допомоги 
 д) Нездоровий, ненормальний спосіб життя та харчування 

7 

ГДК у безпеці життєдіяльності— це: 
 а) Гранично допустима концентрація шкідливих речовин; 
 б) Головна діюча концентрація; 
 в) Градус Кельвіна (К). 

8 

Які ознаки артеріальної кровотечі? 
 а)   Кров сочиться по усій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б)  Яскраво-червона кров виливається пульсуючим  струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в)  Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 
 

9 

Захист населення України від НС викликаний: 
 а) Тенденцією зростання кількості небезпечних природних явищ 
 б) Важкістю наслідків можливих техногенних аварій і катастроф 
 в) Складністю соціально-політичної ситуації в країні 
 г) Всі відповіді вірні 

10 
До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо 
скорочення викиду продуктів ділення із пошкодженого реактора? 
 а)  - 1;           б)  - 2;             в)  - 3                   г)  - 4 

11 

Яка з цих видів відповідальності НЕ застосовується при порушенні 

законодавчих актів щодо безпеки життєдіяльності? 
 а) Матеріальна 
 б)  Кримінальна 
 в) Спеціальна 
 г) Адміністративна 
 д)  Дисциплінарна 

12 

Організація і проведення рятувальних робіт у районах лиха – це: 
 а) Мета Цивільного захисту 
 б) Завдання Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту  
 г) Всі відповіді вірні 

13 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 
«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час прийняття 
рішення 

14 

Чинники техногенного середовища, які здатні завдавати шкоди, 
поділяються на: 
 а) уражальні, шкідливі й смертельні; 
 б) шкідливі й небезпечні; 
 в) травмувальні та смертельні  
 г) уражальні,  травмувальні, смертельні та соціальні. 

15 

При  порівнянні небезпек виробничого  і  побутового   середовища 
правильним твердженням є: 
 а) Виробниче середовище завжди більш небезпечне ніж побутове 
 б) Виробниче та побутове середовища завжди більш менш однакові за 
небезпекою 
 в) Виробниче середовище може бути таким же, а інколи  і більш небезпечним 
ніж побутове 
 г) Виробниче середовище завжди менш небезпечне ніж побутове 

16 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 
рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

17 

Чи несе в собі соціальну напруженість виснаження енергетичних ресурсів? 
 а) Так, приводить до загострення міждержавних відносин та виникнення 
військових конфліктів 
 б) Так, але напруженість вирішується угодами на рівні ООН 
 в) Так, але напруженість знімається міждержавними угодами 
 г) Всі відповіді вірні 
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18 

Що включають в себе рятувальні роботи з метою врятування людей та 

надання їм допомоги: 
 а) розвідку району лиха та осередку ураження; 
 б) знезаражування території, будівель, споруд; 
 в) розчищення завалених проїздів; 
 г) розкриття розвалених, пошкоджених захисних споруд і рятування людей; 
 д) всі відповіді вірні 

19 

Припустимі голосні шуми 
 а) -  40 ДБ  
 б) -  80 ДБ  
 в) - 130 ДБ  
 г) - 150 ДБ  
 д) - 250 ДБ  

20 

При перебуванні в приміщені на першому поверсі під час землетрусу 

необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г) Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

21 

Речовини, необхідні для сформування ферментів і гормонів, які регулюють 

процеси обміну в організмі людини  - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

22 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
-  500 кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

23 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

24 

Ідейне кредо екстремізму: 
 а) Свободу особистості! 
 б) Мета виправдовує засоби! 
 в) Дорогу молодим! 
 г) Анархія – мати порядку! 

25 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 

щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1; 
 б) - 2; 
 в) - 3; 
 г) - 4. 

26 

Анархізм – це діяльність груп, рухів і партій направлених на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 

27 

Основним законодавчим документом, що регламентує питання безпеки в 

Україні є: 
 а) Кодекс Цивільного захисту України 
 б) Закон Про правові засади Цивільного захисту 
 в) Закон про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення 
 г) Конституція України 
 д) Закон про охорону праці 

28 

Єдина державна система запобігання і реагування включає в себе: 
 а) Центральні та місцеві органи виконавчої влади 
 б) Виконавчі органи рад  
 в) Державні підприємства, установи та організації 
 г) Органи виконавчої влади з відповідними силами та засобами 
 д) Всі відповіді вірні 

29 

Забруднення середовища це: 
 а) Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків. 
 б) Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення 
природного процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 
 в)  Порушення рівноваги природного середовища 
 г)  Значне накопичення промислового бруду  

30 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер 
 б) - 150Бер 
 в) - 350Бер 
 г) - 450Бер 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=15км, швидкість 
руху V= 30 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.=16р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі жителя країни від різних небезпек, якщо 
на протязі 15 років загинуло 19 тис. чоловік, а всього жителів 46 
млн. чоловік. Якій вибірці відповідає одержана величина ризику? 
Визначити категорію безпеки умов діяльності. 
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ВАРІАНТ № 18 

 

1 

Що може використовуватися для подачі повітря в завалені захисні споруди 
при проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) бульдозери трактори;                    б) компресорні установки; 
 в) зварювальні агрегати.                 г) всі відповіді вірні. 

2 

Руйнування середовища це: 
 а) Порушення рівноваги природного середовища 
 б) Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків 
 в) Техногенний вплив, що приводить до порушення природного процесу 
відновлення екологічної системи 

3 

Інженерний, модельний, експертний, соціологічний,  статистичний - це: 
 а) Методи визначення ризику 
 б) Методи забезпечення безпеки 
 в) Принципи забезпечення безпеки 
 г) Методи ліквідації небезпеки 
 д) Методи попередження безпеки 

4 

Друга  задача БЖД у глобальному масштабі : 
 а) Вироблення представлень і потім вже управління світовою 
народногосподарською системою з обліком кінцевих природних ресурсів 
планети. 
 б) Розвиток регенераційного виробництва та повторних промислових циклів. 
 в) Перерозподіл світового сукупного продукту 
 г) Полягає в тому, щоб у процесі праці навантаження на природу не 
перевищувало самовідбудовного потенціалу природних систем. 

5 

Припустима доза опромінення для людей, що працюють з радіоактивними 
речовинами 
 а) 0,5 Бер/рік 
 б)  5  Бер/рік 
 в) 35 Бер/рік  
 г) 100 Бер/рік  
 д) 200 Бер/рік  

6 

До природних пожеж відносять: 
 а) Пожежі у гірничих вирубках 
 б) Степові пожежі 
 в) Низові 
 г) Верхові 
 д) Торф'яні 

7 

Рівень ризику, який суспільство може забезпечити на даному етапі  свого 
розвитку називається 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Мінімальний ризик 
 д) Суспільний ризик 

8 

Які ознаки капілярної кровотечі? 
 а) Кров сочиться по всій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б) Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в) Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 

 

9 

Діапазон звукових коливань, що сприймає вухо людини, лежить у межах: 
 а) нижче 16 Гц; 
 б) від 20 000-до 40 000 Гц; 
 в) від 16Гц- до 20 000 Гц. 
 г) від 16Гц- до 20 000 кГц. 

10 

Цивільний захист населення – це: 
 а) Захист населення та довкілля від НС та подолання їх небезпечних наслідків 
 б) Комплекс заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків 
НС 
 в) Проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим під час 
НС 
 г) Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 
 д) Проведення своєчасної евакуації населення з безпечних районів стихійного 
лиха 

11 

Після встановлення зв’язку з потерпілими в завалених сховищах 
насамперед з’ясовують:  
 а) - необхідність надання їм медичної допомоги 
 б)  - необхідність надання їм води та їжі 
 в) - забезпеченість повітрям 
 г) - кількість людей у завалі 

12 

Режим діяльності у надзвичайній ситуації може бути введений 
 а) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 б) При реальній загрозі виникнення НС 
 в) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 
 г) Законом України «Про надзвичайний стан» 

13 

Повінь – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Нагонного вітру 

14 

Організація життєзабезпечення населення під час НС – це: 
 а) Мета Цивільного захисту 
 б) Принцип Цивільного захисту 
 в) Завдання Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

15 

При напрузі більше 300 В більш небезпечним є такий вид струму: 
 а) постійний струм: 
 б) змінний струм; 
 в) постійний і змінний однаково небезпечні. 

16 

Релігійний фанатизм – це діяльність груп, рухів і партій направлених  на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 
 

17 

Забруднення середовища це: 
 а) Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків. 
 б) Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення 
природного процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 
 в)  Порушення рівноваги природного середовища 
 г)  Значне накопичення промислового бруду  
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18 

Правовий режим надзвичайного стану спрямований на: 
 а) Захист прав і свобод громадян при масових порушеннях правопорядку 
 б) Забезпеченні безпеки людей у разі стихійного лиха чи великій аварії 
 в) Забезпеченні безпеки людей у разі епідемії 
 г) Всі відповіді вірні 

19 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

20 

Чи можливо вирішити сучасні соціальні конфлікти за допомогою збройних 
сил? 
 а) Можливо, лише в окремих регіонах 
 б) Можливо, лише у глобальному масштабі 
 в) Соціальні конфлікти зброєю вирішити неможливо і, навіть, небезпечно 
 г) Можливо, лише при застосуванні зброї масового ураження 
 д) Можливо, лише при застосуванні звичайних засобів ураження 

21 

Припустима доза опромінення для людей, що працюють з радіоактивними 
речовинами 
 а) 0,5 Бер/рік                                 б) 5  Бер/рік 
 в) 35 Бер/рік                                   г) 50 Бер/рік  

22 

Непрямий масаж серця (для дорослих) проводять з частотою: 
 а) 50-60 раз на хвилину 
 б) 20-30 раз на хвилину 
 в) 80-100 раз на хвилину 
 г) 10-20 раз на хвилину 
 д) 60-80 раз на хвилину 

23 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 
«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час прийняття 
рішення 

24 

Чи пов’язані між собою світ природи та світ соціуму? 
 а) Не пов’язані 
 б) Безумовно пов’язані 
 в) Пов’язані лише під час НС 
 г) Соціум впливає на природу 
 д) Природа впливає на соціум 

25 

Знайти помилку у рекомендаціях    /  При оголошенні у місті «Військового 
стану» рекомендується:/ 
 а) Не виходити на вулицю при введенні військ 
 б) Своєчасно вивчати накази комендатури та інших силових структур  
 в) Безумовно підкорятися військовим наказам та розпорядженням 
 г) Придбати зброю і боєприпаси для організації захисту від кримінальних 
елементів 
 д) Помилок немає 

26 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 

щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1;                                  б) - 2; 
 в) - 3;                                  г) - 4. 

 

27 

При перебуванні в приміщені на шостому поверсі під час землетрусу 

необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

28 

Які з цих величин застосовуються при вимірюванні рівнів радіації на 

забрудненій місцевості? 
 а) Рад 
 б) бер 
 в) Ки/м2 
 г) Р/г 

29 

На який термін накладають джгут або закрутку у теплу та у холодну пору 

року? 
 а) У теплу пору року не більше ніж на 1 годину, у холодну - 0,5 години 
 б) У теплу пору року не більше ніж на 2 години, у холодну -1 годину 
 в) У теплу пору року не більше ніж на 3 години, у холодну - 2 години 
 г) У теплу пору року не більше ніж на 1 годину, у холодну - 2 години 

30 

Забруднення середовища це: 
 Порушення рівноваги природного середовища. 
 Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків 
 Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення природного 
процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=20км, швидкість 
руху V= 24 км/год.,  середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.= 22 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик виробничого травматизму в промисловості 
країни, якщо за 10 років було травмовано близько 127 тис. чоловік, 
а число тих, що працюють рівно 11 млн. чоловік. Якій вибірці 
відповідає одержана величина ризику і яка категорія умов 
професійної безпеки? 



 37 

ВАРІАНТ № 19 

 

1 

До складу ЄДСЗР входять сили і засоби: 
 а) МНС і функціональних підсистем 
 б) МНС і територіальних підсистем 
 в) МНС і територіальних підсистем а також не державних (добровільних) 
рятувальних формувань 
 г) МНС, функціональних і територіальних підсистем а також не державних 
рятувальних формувань 

2 

Радіаційно-ядерна аварія це; 
 а) Будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, 
яка відбувається одночасно із втратою контролю над ланцюговою ядерною 
реакцією; 
 б) Будь-яка незапланована подія, під час якої у зону аварії потрапили 
території декількох населених пунктів; 
 в) Аварія, при якій її зона поширюється за межі державних кордонів країни, 
де вона виникла. 
 г) Всі відповіді врні 

3 

Заходи надзвичайного стану: 
 а) Заборона мітингів, та інших масових заходів 
 б) Проведення карантинних заходів у певному регіоні 
 в) Проведення рятувальних та інших аварійних робіт 
 г) Всі відповіді вірні 

4 

Сукупність реакцій біосинтезу в клітині організму з поглинанням енергії -  
це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

5 

Знайти помилку у рекомендаціях    /  При оголошенні у місті «Військового 
стану» рекомендується:/ 
 а) Не виходити на вулицю при введенні військ 
 б) Своєчасно вивчати накази комендатури та інших силових структур  
 в) Безумовно підкорятися військовим наказам та розпорядженням 
 г) Придбати зброю і боєприпаси для організації захисту від кримінальних 
елементів 
 д) Помилок немає 

6 

Яку загрозу несе демографічний вибух для біосфери Землі? 
 а) Загрози немає 
 б) Парниковий ефект 
 в) Руйнування озонового шару 
 г) Запустинювання земель,голод 

7 

Рятувальні роботи з метою врятування людей та надання їм допомоги  НЕ  
включають: 
 а) -  розвідку району лиха та осередку ураження 
 б) - знезаражування території, будівель, споруд 
 в) - розчищення завалених проїздів 
 г) - розкриття розвалених, пошкоджених захисних споруд і рятування людей 
 д) -  укріплення або обвалення пошкоджених будівель і споруд 

 

 

8 

При напрузі більше 300 В більш небезпечним є такий вид струму: 
 а) постійний струм: 
 б) змінний струм; 
 в) постійний і змінний однаково небезпечні. 

9 

Який відсоток гибелі мирних громадян по відношенню до загальної 
кількості загиблих у Першій світовій війні? 
 а) – 1% 
 б) – 5% 
 в) – 50% 
 г) – 75% 
 д) – 80 90% 

10 

Соціальний конфлікт це: 
 а) Військовий конфлікт або партизанських рух 
 б) Страйк 
 в) Екстремізм 
 г) Тероризм 
 д) Всі відповіді вірні 

11 

Мета цивільного захисту 
 а)  Захист населення та довкілля від НС та подолання їх небезпечних 
наслідків 
 б) Комплекс заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків 
НС 
 в) Проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим під час 
НС 
 г) Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 

12 

Який з методичних підходів до оцінки коефіцієнта індивідуального ризику 
використовує результати опитування населення: 
 а)  Експертний 
 б)  Інженерний 
 в)  Соціологічний 
 г)  Модельний 

13 

На протязі якого терміну повинні працювати в автономному режимі сили 
постійної готовності (СПГ)? 
 а)  - не менше 3-х годин 
 б) - не менше 24-х годин 
 в) - не менше 3-х діб 
 г) -  не менше 3-х тижнів 

14 

 У формулі   R=n/N    символ  N  означає: 
 а) Кількість населення країни 
 б) Кількість працюючого населення країни (галузі виробництва) 
 в) Кількість подій з небажаними наслідками за певний період часу 
 г) Кількість подій з бажаними наслідками за певний період часу 
 д) Загальна кількість можливих подій за певний період часу 

15 

Середня ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік 
 б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік 
 г) 450 Бер/рік 

16 

Четверта  задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 г) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
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 д) Здійснити перерозподіл світового сукупного продукту 

17 

Друга основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г)  Виробити спочатку представлення а потім уже управління світовою 
господарською системою з обліком кінцевих природних ресурсів планети 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

18 

Які з цих формувань призначені для проведення рятувальних і 
невідкладних робіт на об’єктах району? 
 а) об’єктові формування; 
 б) формування місцевого рівня; 
 в) формування підвищеної готовності; 
 г) формування повсякденної готовності; 
 д) спеціалізовані формування 

19 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

20 

Розробка засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих факторів. 
Дана трактовка це: 
 а) Мета БЖД 
 б) Завдання БЖД 
 в) Аксіома БЖД 
 г) Принцип БЖД 

21 

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки  державній  
незалежності  України вводиться 
 а) Режим діяльності у воєнному стані 
 б) Режим діяльності у надзвичайній ситуації  
 в) Режим діяльності у надзвичайному стані  
 г) Режим підвищеної готовності  

22 

Адаптаційна властивість аналізаторів це: 
 а) Здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника 
 б) Здатність певний чає зберігати дію подразника після припинення відчуття 
 в) Інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом виникнення 
відчуття в мозку людини 
 г) Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності 
подразника 

23 

При перебуванні у будинку на шостому поверсі під час землетрусу 
необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

24 

Скільки повинно бути натискань і вдувань за хвилину при проведенні 
зовнішнього масажу серця? 
 а) Не менше 15 натискань та 30 вдувань 
 б) Не менше 30 натискань та 30 вдувань 
 в) Не менше 60 натискань та 12 вдувань 
 г) Не менше 60 натискань та 30 вдувань 

 

25 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 
щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1; 
 б) - 2; 
 в) - 3; 
 г) - 4. 

26 

Який з документів являється правовим актом, що проголошує право 

громадян України на захист свого життя і здоров’я ? 
 а) Конституція України; 
 б) «Кодекс цивільного захисту України»; 
 в) Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
 г) Закон України «Про правові засади цивільного захисту»; 
 д) Закон України «Про надзвичайний стан» 

27 

До природних пожеж відносять: 
 а) Пожежі у гірничих вирубках 
 б) Степові пожежі 
 в) Низові 
 г) Верхові 
 д) Торф'яні 

28 

Кількість дорожньо-транспортних аварій з вини п’яних водіїв: 
 а) – більше 40% аварій 
 б) – більше 60% аварій 
 в) – більше 70% аварій 
 г) – більше 80% аварій 

29 

Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності духовний аспект 
діяльності людини? 
 а) Ні 
 б) Так 
 в) Так, лише на виробництві 
 г) Так, лише у побуті 
 д) Так, лише під час НС 

30 

Процес надходження харчових речовин в організм та видалення кінцевих 
продуктів розпаду- це: 
 а) Пластичний обмін 
 б) Енергетичний обмін 
 в) Зовнішній обмін 
 г) Внутрішній обмін 
 д) Кругообіг речовин 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати особовий 
склад команди знезаражування за час руху на автомобілях з місця 
розташування до місця робіт, якщо відстань від місця розташування 
команди до заводу L=22км, швидкість руху (V)= 28 км/год., середній 
рівень радіації на маршруті руху Рсер.= 25 р/год,. Косл. = 2.  

32 

Визначити величини ризику травмування на підприємствах регіону, 
використовуючи статистичні дані: Всього травмовано: n = 1250 , 
кількість працюючих: N =1 785 714. Якій вибірці відповідає отримана 
величина ризику і яка категорія безпеки умов професійної діяльності? 
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ВАРІАНТ № 20 

 

1 

Чи може відмінність національного складу країни стати джерелом 

соціальних небезпек? 
 а) Так, в умовах класової нерівності 
 б) Так, в умовах не вирішеності соціальних проблем 
 в) Так, при наявності конфесійних суперечок 
 г) Всі відповіді вірні 

2 

Розробка засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих факторів. 

Дана трактовка це: 
 а) Мета БЖД 
 б) Завдання БЖД 
 в) Аксіома БЖД 
 г) Принцип БЖД 

3 

Яка з цих СДОР може визвати у людей смерть від набряку гортані або 

легенів? 
 а) Аміак 
 б) Сірководень 
 в) Сірковуглець 
 г) Хлор 
 д) Окисел вуглецю 

4 

Ризик, рівень якого перебуває в межах допустимих відхилень природного 

(фонового) рівня, називається: 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Надмірний ризик 
 д) Умовний ризик 

5 

До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів 

щодо дезактивації території АЕС та спорудження саркофагу? 
 а) - 1; 
 б) - 2; 
 в) - 3; 
 г) - 4. 

6 

Найбільш ефективний засіб зменшення шкоди та битків від НС 
 а) Запобігання виникненню НС 
 б) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 в) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 г) Створення системи аналізу і прогнозування НС 

7 

Сутність концепції прийнятного ризику полягає у: 
 а) Створенні безпечних умов праці 
 б) Знехтуванні безпеки в ході виробництва 
 в) Прийнятті рівня ризику безпеки за нуль 
 г) Створенні такої безпеки, яку сприймає суспільство 

8 

Непрямий масаж серця (для дітей віком 1-2 роки) проводять з частотою: 
 а) 50 раз на хвилину 
 б) 20 раз на хвилину 
 в) 100 раз на хвилину 
 г) 10 раз на хвилину 

9 

Знищення комах, які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г)  дезінсекція 
 д) дератизація 

10 

Соціальний конфлікт це: 
 а) Військовий конфлікт або партизанських рух 
 б) Страйк 
 в) Екстремізм 
 г) Тероризм 
 д) Всі відповіді вірні 

11 

При перебуванні в приміщені на шостому поверсі під час землетрусу 

необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

12 

Чи впливає рівень техногенної небезпеки на соціальну напруженість 

населення України? 
 а) Впливає лише в окремих промислових регіонах 
 б) Впливає для всього населення України не залежно від регіону 
 в) Як правило, не впливає 
 г) Впливає лише після великої аварії 

13 

Дослідження, аналіз, оцінка об'єктів, предметів які спроможні завдати 

шкоди називається: 
 а) Стандартизація 
 б) Нормування  
 в) Сертифікація  
 г) Експертиза 

14 

У яких випадках треба негайно приступити до проведення штучного 

дихання та зовнішнього масажу серця постраждалого? 
 а) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 
 б) Якщо постраждалий важко дихає і вказує на болі у серці 
 в) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 г) Якщо у постраждалого ледь помітне дихання, пульс дуже слабкий 

15 

Кількість (відсотки) дорожньо-транспортних аварій з вини п’яних водіїв: 
 а) – більше 40% аварій 
 б) – більше 60% аварій 
 в) – більше 70% аварій 
 г) – більше 80% аварій 
 

16 

Під терміном «катастрофа» розуміють: 
 а) Ситуацію, яка викликана силами природи або техногенними факторами й 
супроводжується масовими людськими втратами серед населення. 
 б) Виведення з ладу будівель, споруд і обладнання в результаті дії сил 
природи, що супроводжується втратами серед населення. 
 в) Великомасштабна аварія чи інша подія, яка призвела до тяжких або 
трагічних наслідків 
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17 

В яку частину організму людини всмоктується основна частина алкоголю? 
 а) Шлунок 
 б) Печінка 
 в) Головний мозок 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

18 

Зсув – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Безконтрольної вирубки лісу 
 г) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 д) Всі відповіді вірні 

19 

Режим діяльності у надзвичайній ситуації може бути введений 
 а) З одержанням прогнозної інформації про можливе виникнення НС 
 б) При реальній загрозі виникнення НС 
 в) Після виникнення НС для ліквідації її наслідків 
 г) Законом України «Про надзвичайний стан» 

20 

У чому полягає перша допомога при відмороженні? 
 а) Розтиранні відморожених ділянок снігом 
 б) Відігріти відморожену ділянку у гарячій місцевій ванні  
 в) Дати випити спирту 
 г) Місцевій ванні від 17°-18°С  

21 

Розкладання отруйних речовин до нетоксичних продуктів і видалення їх із 

заражених поверхонь це? 
 а) - дезактивація; 
 б) - дегазація; 
 в) - дезінфекція; 
 г) - дезінсекція; 
 д) - дератизація. 

22 

Четверта основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 г) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 д) Здійснити перерозподіл світового сукупного продукту 

23 

До якого виду надзвичайних ситуацій можна віднести землетрус? 
 а) Катастрофа 
 б) Аварія 
 в) Стихійне лихо  
 г) Епідемія 

24 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС заборонено перебування людей? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

25 

Які ознаки артеріальної кровотечі? 
 а)   Кров сочиться по усій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б)  Яскраво-червона кров виливається пульсуючим  струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в)  Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 
 

26 

Категорії серйозності небезпек розподіляються таким чином: 
 а) катастрофічна, критична, гранична, незначна; 
 б) суб'єктивна, об'єктивна; 
 в) фізична, хімічна, біологічна,  
 г) соціальна, психофізіологічна. 
 д) шкідлива або небезпечна 

27 

Ураган – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 10 до 20 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) –  від 20 до 24 м/с 
 г) – від 30 до 40 м/с 
 д) – від 40 до 50 м/с 

28 

Який з методичних підходів до оцінки коефіцієнта індивідуального ризику 

використовує результати опитування населення: 
 а)  Експертний 
 б)  Інженерний 
 в)  Соціологічний 
 г)  Модельний 

29 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС дозволено працювати вахтовим методом? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

30 

Введення   кількісних   характеристик   для   оцінки   ступеня   небезпеки 

називається: 
 а) Квантифікація небезпек 
 б) Таксономія небезпек 
 в) Номенклатура небезпек 
 г) Інтегралізація небезпек 
 д) Ідентифікація небезпек 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=21км, швидкість 
руху V= 18 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.= 24 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві окремої галузі 
виробництва країни за рік, при чисельності тих, хто працює 1,2 
млн. чоловік, якщо відомо, що за 5 років загинуло близько 900 
чоловік. Якій вибірці відповідає одержана величина ризику? Яка 
категорія безпеки умов професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 21 

 

1 

Захист населення України від НС викликаний: 
 а) Тенденцією зростання кількості небезпечних природних явищ 
 б) Важкістю наслідків можливих техногенних аварій і катастроф 
 в) Складністю соціально-політичної ситуації в країні 
 г) Всі відповіді вірні 

2 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною -  500 кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

3 

У чому полягає перша допомога при забитті? 
 а) Прикладення зігріваючого компресу 
 б) Накладення тугої пов'язки 
 в) Прикладення «холоду» 
 г) Змазування забитого місця йодом 
 д) Накладення шини 

4 

Головне джерело енергії організму - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

5 

Єдина державна система запобігання і реагування включає в себе: 
 а) Центральні та місцеві органи виконавчої влади 
 б) Виконавчі органи рад  
 в) Державні підприємства, установи та організації 
 г) Органи виконавчої влади з відповідними силами та засобами 
 д) Всі відповіді вірні 

6 

Головний закон натовпу 
 а) Анархія мати порядку 
 б) Кожний підкоряється всім 
 в) Мета виправдовує засоби 
 г) Один за всіх і всі за одного 

7 

При перебуванні в приміщені на шостому поверсі під час землетрусу 
необхідно: 
 а) Стати у дверному отворі капітальної стіни, триматися подалі від вікон, 
остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо. 
 б) Сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями. 
 в) Вийти на міжквартирний майданчик. 
 г)  Негайно вийти на подвіря і відійти далі від будинку 

8 

Нульовий рівень ризику (абсолютна безпека) для всіх обставин та умов: 
 а) Можливий 
 б) Неможливий 
 в) Доцільний і можливий 
 г) Можливий але недоцільний 
 д) Неможливий і недоцільний 
 

9 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною - менш ніж 100 кПа   ( до 1 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

10 

Анархізм – це діяльність груп, рухів і партій направлених на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 
 

11 

Сукупність реакцій біосинтезу в клітині організму з поглинанням енергії -  
це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 

12 

Воду можна дезактивувати: 
 а) - відстоюванням 
 б) - фільтруванням 
 в) - перегонкою 
 г) - додаванням питної соди 

13 

Почувши сигнали сирени чи гудки на підприємстві – всі громадяни 
повинні: 
 а) Негайно вийти на вулицю і вияснити причину сигналів 
 б) Взяти одяг, цінні речі, документи й покинути приміщення 
 в) Взяти документи, допомогти хворим і літнім людям покинути приміщення  
 г) Відключити газ, світло, взяти документи, допомогти хворим і літнім людям 
покинути приміщення 
 д) Включити радіо чи телевізор 

14 

Який відсоток гибелі мирних громадян по відношенню до загальної 
кількості загиблих у Другій світовій війні? 
 а) – 1% 
 б) – 5% 
 в) – 50% 
 г) – 75% 
 д) – 80 - 90% 

15 

До природних пожеж відносять: 
 а) Пожежі у гірничих вирубках 
 б) Степові пожежі 
 в) Низові 
 г) Верхові 
 д) Торф'яні 

16 

Для організації і оперативного керівництва силами ЦЗ під час ліквідації 
наслідків НС: 
 а) В район НС прибуває Президент України 
 б) В район НС прибуває Міністр МНС України 
 в) В район НС прибуває Прем’єр-міністр України 
 г) Створюється комісія з ліквідації наслідків НС 
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17 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  

під час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер                             б) - 150Бер 
 в) - 350Бер                             г) - 450Бер 

18 

Речовини, необхідні для сформування ферментів і гормонів, які регулюють 
процеси обміну в організмі людини  - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

19 

Які з цих приладів використовуються для ведення радіаційної розвідки при 
проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) ДП-5А (Б, В); 
 б) ДП-22-В; 
 в) ВПХР; 
 г) МКС-0,5 
 д) ДКГ-21 

20 

Причини прояву масових безладів релігійного  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

21 

Причини прояву масових безладів ПОЛІТИЧНОГО  характеру? 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

22 

Розмістити назви ризиків за рівнем їх збільшення від меншого до більшого 
 а) Надмірний, -гранично допустимий,  - прийнятний,  знехтуваний  
 б) Прийнятний,  гранично допустимий,  знехтуваний,  надмірний 
 в) Знехтуваний,  прийнятний,  гранично допустимий,  надмірний 
 г) Знехтуваний,  гранично допустимий,  прийнятний,  надмірний 

23 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 
районі досягла 6 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

24 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск 
величиною -  200 кПа   ( 2 атм.)  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

25 

Наведіть безпечну денну дозу алкоголю: 
 а) - 50 г 
 б) - 100 г 
 в) - 200 г 
 г) - Безпечних доз алкоголю не існує 
 д) - Безпечна доза залежить від маси людини 

26 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

27 

Рекомендовані (правильні на Вашу думку) дії для зменшення наслідків 
зустрічі з учасниками натовпу 
 а)  Взяти на масову гулянку (мітинг) малолітніх дітей 
 б)  Підійти як можна ближче до трибуни мітингуючих 
 в) Не можна вливатися в натовп з боку його руху, не нагинатися і не 
піднімати з підлоги втрачені предмети, коли ви рухаєтеся у натовпі  
 г)  Втекти від натовпу в бік напряму його руху 

28 

ГДК у безпеці життєдіяльності— це: 
 а) Гранично допустима концентрація шкідливих речовин; 
 б) Головна діюча концентрація; 
 в) Градус Кельвіна (К). 

29 

Чинники зовнішньої дії, які здатні перетворити скупчення мирних людей в 
агресивний натовп 
 а) – паніка 
 б) – стихійне лихо 
 в) – пожежа 
 г) – масова незадоволеність 
 д) – всі відповіді вірні 

30 

Виявлення типу небезпеки та встановлення  її  характеристик називається: 
 а) Таксономія небезпек 
 б) Ідентифікація небезпек 
 в) Квантифікація небезпек 
 г) Типіфікація небезпек 
 д) Номенклатура небезпек 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=10км, швидкість 
руху V= 15 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рср.=12 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі і травмування жителя України від 
автомобільних аварій, якщо на протязі  року загинуло 7 тис. і. 
травмовано 35 тис чоловік, а всього жителів 45 453 300 чоловік. 
Якій вибірці відповідає одержана величина ризику загибелі  і 
травмування разом? Визначити категорію безпеки умов діяльності. 
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ВАРІАНТ № 22 

 

1 

Головне джерело енергії організму - це: 
 а) Білки 
 б) Жири 
 в) Вуглеводи 
 г) Вітаміни 
 д) Мінеральні речовини 

2 

Дегазація це: 
 а) - заходи, спрямовані на знезаражування або видалення ОР або СДОР 
 б) - провітрювання приміщення з метою очищення його від отруйних газів 
 в)  - обробка радіаційно забрудненої території дезактивуючими газами 
 г) - видача населенню протигазів та інших засобів захисту 

3 

У яких випадках треба негайно приступити до проведення штучного 
дихання та зовнішнього масажу серця постраждалого? 
 а) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 
 б) Якщо постраждалий важко дихає і вказує на болі у серці 
 в) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 г) Якщо у постраждалого ледь помітне дихання, пульс дуже слабкий 

4 

До якої категорії серйозності небезпек слід звертати увагу в першу чергу? 
 а) Гранична 
 б)  Критична 
 в) Катастрофічна  
 г) Знехтувана 
 д) Незначна 

5 

Мета введення режиму надзвичайної ситуації 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Ліквідація наслідків природного лиха 
 в) Підготовка до виконання завдань за призначенням 
 г) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 д) Всі відповіді вірні 

6 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 

7 

Причини прояву масових безладів ПОЛІТИЧНОГО  характеру? 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

8 

У випадку якщо реанімаційні заходи здійснює двоє та більше людей 
рекомендується робити: 
 а) Натиск на грудну клітку та 5 вдихів 
 б) 5 вдихів та 5 натисків на грудну клітку 
 в) Вдих та 10 натисків на грудну клітку 
 г) 10 вдихів та 10 натисків на грудну клітку 
 д) Вдих та 5 натисків на грудну клітку 

9 

Що може використовуватися для подачі повітря в завалені захисні споруди 

при проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) бульдозери трактори; 
 б) компресорні установки; 
 в) зварювальні агрегати. 
 г) всі відповіді вірні. 

10 

Почувши сигнали сирени чи гудки на підприємстві – всі громадяни 

повинні: 
 а) Негайно вийти на вулицю і вияснити причину сигналів 
 б) Взяти одяг, цінні речі, документи й покинути приміщення 
 в) Взяти документи, допомогти хворим і літнім людям покинути приміщення  
 г) Відключити газ, світло, взяти документи, допомогти хворим і літнім людям 
покинути приміщення 
 д) Включити радіо чи телевізор 

11 

Створення системи аналізу і прогнозування про загрозу виникнення НС – 

це: 
 а) Мета Цивільного захисту 
 б) Завдання Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

12 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

питань цивільного захисту є: 
 а) Кабінет Міністрів України 
 б) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (МНС) 
 в) Міністерство охорони здоров’я України 
 г) Міністерство Оборони України 

13 

Рівень ризику, який суспільство може забезпечити на даному етапі  свого 

розвитку називається 
 а) Нульовий ризик 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Граничнодопустимий ризик 
 г) Мінімальний ризик 
 д) Суспільний ризик 

14 

Який із органів людини зазнає найбільшого пошкодження від алкоголю? 
 а) Головний мозок 
 б) Шлунок 
 в) Печінка 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

15 

У разі перебування на вулиці під час землетрусу необхідно: 
 а) стерегтися падіння уламків, відбігти на вільне від забудови місце; 
 б) відбігти від будинків та споруд до центру вулиці; 
 в) укритися в найближчому підвалі або ямі 
 г) всі відповіді вірні 

16 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС дозволено працювати вахтовим методом? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 
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17 

Легка ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік 
 б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік 
 г) 450 Бер/рік 

18 

Забруднення середовища це: 
 а)Порушення рівноваги природного середовища. 
 б)Техногенний вплив, що приводить до негативних наслідків 
 в)Техногенний вплив, що приводить до уповільнення відновлення 
природного процесу і його відновлення після припинення техногенного впливу. 

19 

При  порівнянні небезпек виробничого  і  побутового   середовища 

правильним твердженням є: 
 а) Виробниче середовище завжди більш небезпечне ніж побутове 
 б) Виробниче та побутове середовища завжди більш менш однакові за 
небезпекою 
 в) Виробниче середовище може бути таким же, а інколи  і більш небезпечним 
ніж побутове 
 г) Виробниче середовище завжди менш небезпечне ніж побутове 

20 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

21 

Які ознаки артеріальної кровотечі? 
 а)   Кров сочиться по усій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б)  Яскраво-червона кров виливається пульсуючим  струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в)  Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 

22 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 
районі досягла 8-9 балів за шкалою MSK-64? 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

23 

При якому виді забезпечення рятувальних і невідкладних робіт 
здійснюється організація харчування особового складу? 
 а) розвідка; 
 б) матеріально-технічне забезпечення; 
 в) гідрометеорологічне забезпечення; 
 г) транспортне забезпечення; 
 д) технічне забезпечення; 

24 

Підготовка керівного складу і населення до дій в умовах НС – це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Принцип Цивільного захисту 
 в) Мета Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

25 

Інтенсивність землетрусу вимірюється за шкалою: 
 а) Боффорта 
 б) Фаренгейта 
 в) Ріхтера 
 г) Цельсія 
 

26 

Непрямий масаж серця (для дітей віком 1-2 роки) проводять з частотою: 
 а) 50 раз на хвилину 
 б) 20 раз на хвилину 
 в) 100 раз на хвилину 
 г) 10 раз на хвилину 

27 

Цивільний захист населення – це: 
 а) Захист населення та довкілля від НС та подолання їх небезпечних наслідків 
 б) Комплекс заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків 
НС 
 в) Проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим під час 
НС 
 г) Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 
 д) Проведення своєчасної евакуації населення з безпечних районів стихійного 
лиха 

28 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

29 

Чинники зовнішньої дії, які здатні перетворити скупчення мирних людей в 

агресивний натовп 
 а) – паніка 
 б) – стихійне лихо 
 в) – пожежа 
 г) – масова незадоволеність 
 д) – всі відповіді вірні 

30 

Під час ліквідації НС уповноваженому керівнику підпорядковуються: 
 а) Аварійно рятувальні службі МНС 
 б) Сили і засоби функціональних підсистем 
 в) Всі формування, що залучаються до ліквідації НС 
 г) Всі формування, крім підрозділів Міноборони  

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=13км, швидкість 
руху V= 20 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рср.=14 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі жителя країни від різних небезпек, якщо 
за 15 років загинуло близько 70 тис. чоловік, а всього жителів 48 
млн. чоловік. Якій вибірці відповідає одержана величина ризику? 
Яка категорія безпеки умов діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 23 

 

1 
В яких межах вимірюється сила землетрусу за міжнародною шкалою МSК-64 
 а) 0-12 балів                               б) 0-9 балів 
 в) 0-10 балів                               г) 0-15 балів 

2 

Чи може відмінність національного складу країни стати джерелом 

соціальних небезпек? 
 а) Так, в умовах класової нерівності 
 б) Так, в умовах не вирішеності соціальних проблем 
 в) Так, при наявності конфесійних суперечок 
 г) Всі відповіді вірні 

3 

Скільки повинно бути натискань і вдувань за хвилину при проведенні 

зовнішнього масажу серця? 
 а) Не менше 15 натискань та 30 вдувань 
 б) Не менше 30 натискань та 30 вдувань 
 в) Не менше 60 натискань та 12 вдувань 
 г) Не менше 60 натискань та 30 вдувань 

4 

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки  державній  незалежності  

України 
 а) Режим діяльності у воєнному стані 
 б) Режим діяльності у надзвичайній ситуації  
 в) Режим діяльності у надзвичайному стані  
 г) Режим підвищеної готовності  

5 

Які ознаки капілярної кровотечі? 
 а) Кров сочиться по всій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях 
 б) Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт зі 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком 
 в) Кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір 

6 

Чи загрожує Україні демографічний вибух перенаселення? 
 а) Загроза дуже велика 
 б) Загрози немає 
 в) Загроза України не стосується 
 г) Загроза опосередкована у зв’язку зі збільшенням споживання продуктів у 
світовому масштабі 

7 

Третя основна задача БЖД у глобальному масштабі полягає у тому, щоб: 
 а) Забезпечити комфортні умови діяльності людини на всіх стадіях життєвого 
циклу 
 б) Зменшити забруднення  навколишнього середовища 
 в) Ліквідувати небезпеку в процесі життєдіяльності людини 
 г) Розвивати регенераційне виробництво – повторні промислові цикли 
 д) Здійснити  перерозподіл світового сукупного продукту 

8 

Рятувальні роботи з метою врятування людей та надання їм допомоги  НЕ  

включають: 
 а) -  розвідку району лиха та осередку ураження 
 б) - знезаражування території, будівель, споруд 
 в) - розчищення завалених проїздів 
 г) - розкриття розвалених, пошкоджених захисних споруд і рятування людей 
 д) -  укріплення або обвалення пошкоджених будівель і споруд 
 

9 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Максимальний ризик, який можна допустити при певних умовах 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

10 

Гомеостаз -  це: 
 а) Здатність регуляторних систем підтримувати постійність внутрішньго 
середовища 
 б)  Здатність аналізаторної  системи людини  отримувати інформацію з  
навколишнього середовища 
 в)   Здатність аналізаторної  системи людини  адаптуватися до навколишнього 
середовища 
 г)  Властивість імунної системи людини 
 д) Особливий  фізіологічний і психологічний стан людини в певний період 
часу 

11 

Третя (важка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 150Бер 
 б) - 350Бер 
 в) - 450Бер 
 г) - 650Бер 

12 

У яких випадках НЕ потрібно проводити штучне дихання та зовнішній 

масаж  серця постраждалого? 
 а) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 б) Якщо зіниці постраждалого розширені 
 в) Якщо колір шкіри постраждалого синюшний 
 г) Якщо з моменту втрати свідомості пройшло уже 3 хвилини 
 д) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 

13 

Основний постулат БЖД говорить про те, що: 
 а) Навантаження на природу має бути мінімальним 
 б) Найбільшу небезпеку становлять стихійні лиха, коли звільнюється 
величезна кількість енергії великого потенціалу 
 в) Всі процеси взаємодії людини з довкіллям на всіх стадіях життєвого циклу 
потенційно небезпечні 
 г) Всі відповіді вірні 

14 

Чого НЕ МОЖНО робити при контакті з терористам?? 
 а) Питати дозволу при необхідності виконання певних дій 
 б) Вступати з терористами в суперечки вимагаючи про звільнення дітей і 
жінок 
 в) Залишатися на своєму місці, прагнучи не залучати до себе уваги 
 г) Виконувати всі вимоги терористів, не створювати конфліктних ситуацій 

15 
Алкоголь - страшна хвороба, яка за розповсюдженням на Землі 
 а) – Займає перше місце                          б) – Займає друге місце 
 в) – Займає третє місце                             г) – Займає п’яте місце 

16 

Сукупність реацій розщеплення речовин в клітині організму з виділенням 

енергії -  це: 
 а) Зовнішній обмін 
 б) Внутрішній обмін 
 в) Пластичний обмін 
 г) Енергетичний обмін 
 д) Кругообіг речовин 
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17 

Релігійний фанатизм – це діяльність груп, рухів і партій направлених  на: 
 а) Жорстку експлуатацію людей владою 
 б) Ліквідацію всякої державності заради свободи особистості 
 в) Абсолютизацію вільного розвитку етносу 
 г) Повну відповідність релігійним вченням 
 д) Досягнення повноти влади народу (натовпу) 

18 

Який із підходів зниження небезпеки під час виробництва називають 
«Управління ризиком» 
 а) Зменшення подій з небажаними наслідками будь якою ціною 
 б) Удосконалення технічних систем і технологічних процесів 
 в) Використання спеціальних засобів захисту 
 г) Порівняння витрат на безпеку з рівнем зменшення шкоди під час прийняття 
рішення 

19 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 

20 

Для дегазації застосовують: 
 а) - борну кислоту 
 б) - спирт або спиртові напої 
 в) - оцтову кислоту 
 г) - хімічні речовини, які нейтралізують або руйнують ОР чи СДОР  
 д) - хлорне вапно 

21 

Причини прояву масових безладів кримінального  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

22 

Які існують методичні підходи до визначення ризику? 
 а) Вартісний 
 б)  Соціологічний 
 в) Інженерний 
 г) Експертний 
 д) Всі відповіді вірні 

23 

Якість небезпечного фактора це: 
 а) Його кількісна характеристика 
 б) Характеристика, що виражає специфічні особливості, наприклад, агрегатний 
стан 
 в) Шкода яку заподіяв фактор 
 г) Час дії фактора 

24 

Категорії серйозності небезпек розподіляються таким чином: 
 а) катастрофічна, критична, гранична, незначна; 
 б) суб'єктивна, об'єктивна; 
 в) фізична, хімічна, біологічна,  
 г) соціальна, психофізіологічна. 
 д) шкідлива або небезпечна 

25 

Науковий аналіз небезпечних і шкідливих факторів та їхнього впливу на 
працездатність й здоров’я людини. Що це? 
 а) Мета БЖД 
 б) Принцип БЖД 
 в) Завдання  БЖД 
 г) Аксіома БЖД 

26 

Яке з цих  тверджень,  найточніше  висвітлює  завдання   безпеки 
життєдіяльності: 
 а) Виявлення проблеми безпеки перебування людей у навколишньому 
середовищі, під час трудової та іншої діяльності. 
 б) Забезпечення повної безпеки населенню 
 в) Захист населення від зброї масового враження 
 г) Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, 
інформацією та умовами надзвичайних ситуацій. 

27 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 
рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

28 

Перший прийом алкоголю викликає: 
 а) Захисну реакцію організму 
 б) Задоволення, ейфорію 
 в) Алкогольну залежність 
 г) Синдром алкогольного похмілля  

29 

Лавовий потік  вулкану може розповсюджуватися на відстань: 
 а) від 1 до 5 км 
 б) від 5 до 10 км 
 в) від 10 до 20 км 
 г) від 30 до 100 км 

30 

Нульовий рівень ризику (абсолютна безпека) для всіх обставин та умов: 
 а) Можливий 
 б) Неможливий 
 в) Доцільний і можливий 
 г) Можливий але недоцільний 
 д) Неможливий і недоцільний 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати особовий 
склад команди знезаражування за час руху на автомобілях з місця 
розташування до місця робіт, якщо відстань від місця розташування 
команди до заводу L=20км, швидкість руху V= 25 км/год., середній 
рівень радіації на маршруті руху Рсер.= 19 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик загибелі людини на виробництві країни за рік, 
якщо відомо, що щорічно гине близько 800 чоловік при чисельності 
працюючих 21 млн. чол. Якій вибірці відповідає одержана величина 
ризику і яка категорія безпеки умов професійної діяльності ? 
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ВАРІАНТ № 24 

 

1 

Кількість (відсотки) дорожньо-транспортних аварій з вини п’яних водіїв: 
 а) – більше 40% аварій 
 б) – більше 60% аварій 
 в) – більше 70% аварій 
 г) – більше 80% аварій 

2 

 Знищення гризунів які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

3 
Отруйними називають такі речовини, які можуть призвести до ураження: 
 а ) людей і тварин;                         б) тварин і рослин; 
 в) людей;                                       г) усіх живих організмів. 

4 

В яку частину організму людини всмоктується основна частина алкоголю? 
 а) Шлунок 
 б) Печінка 
 в) Головний мозок 
 г) Підшлункова залоза  
 д) Нирки 

5 

Нормативно-правова база Цивільного захисту України необхідна: 
 а) На вимогу міжурядових угод України 
 б) Для здійснення державного нагляду за рівнем захисту населення 
 в) Для виконання завдань Цивільного захисту 
 г) Як складова частина законодавчої бази України 

6 

Яка з цих СДОР може визвати у людей тяжкі ураження а при високі 

концентрації смерть від 1-2  вдихів? 
 а) Аміак 
 б) Сірководень 
 в) Сірковуглець 
 г) Хлор 
 д) Окисел вуглецю 

7 

Під гранично допустимим ризиком розуміють: 
 а) Максимальний ризик, який інколи  можна допустити 
 б) Прийнятний ризик 
 в) Надмірний ризик 
 г) Мінімальний ризик 

8 

Шум якого рівня визиває у людини болючі відчуття? 
 а) -  40 ДБ  
 б) -  80 ДБ  
 в) - 130 ДБ  
 г) - 150 ДБ  
 д) - 250 ДБ  

9 

Засоби досягнення екстремістських цілей: 
 а) Пікети, мітинги 
 б) Демонстрації 
 в) Блокади під’їзних шляхів, захвати об’єктів 
 г) Всі відповіді вірні 

10 

Гідрологічні НС — це: 
 а) Селі, зсуви, обвали, снігові лавини, карст, абразія. 
 б) Повінь, паводок, цунамі, підтоплення; 
 в) Землетруси, моретруси, вулканізм. 
 г) Моретруси, селі, лавини, цунамі 

11 

Для дегазації застосовують: 
 а) - борну кислоту 
 б) - спирт або спиртові напої 
 в) - оцтову кислоту 
 г) - хімічні речовини, які нейтралізують або руйнують ОР чи СДОР  
 д) - хлорне вапно 

12 

Наявність порівняно доступної зброї це: 
 а) Чинник можливих НС соціального характеру 
 б) Причина соціальної напруженості українського суспільства 
 в) Погроза для безпеки національних інтересів України 
 г) Глобальна проблема соціального характеру 
 д) Всі відповіді вірні 

13 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

14 

 Землетрус – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Всі відповіді вірні 

15 

Який із видів транспорту вважається найбільш небезпечним? 
 а) Автомобільний 
 б) Повітряний 
 в) Залізничний 
 г) Морський 
 д) Повітряний і морський 

16 

Мета введення режиму «Надзвичайний стан» 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Нормалізація обстановки та відновлення  прав і свобод громадян 
 в) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 г) Приведення формувань ЦЗ в готовність до проведення рятувальних робіт 

17 

Головний закон натовпу 
 а) Анархія мати порядку 
 б) Кожний підкоряється всім 
 в) Мета виправдовує засоби 
 г) Один за всіх і всі за одного 
 

18 

Наведіть безпечну денну дозу алкоголю: 
 а) - 50 г 
 б) - 100 г 
 в) - 200 г 
 г) - Безпечних доз алкоголю не існує 
 д) - Безпечна доза залежить від маси людини 
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19 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) – 50Бер                             б) – 150Бер 
 в) – 350Бер                           г) – 450Бер 

20 

Знищення в навколишньому середовищі збудників інфекційних 

захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г) дезінсекція; 
 д) дератизація. 

21 

Знищення комах, які можуть бути носіями інфекційних захворювань це: 
 а) дезактивація; 
 б) дегазація; 
 в) дезінфекція; 
 г)  дезінсекція 
 д) дератизація 

22 

Які з цих приладів використовуються для ведення хімічної розвідки при 

проведенні рятувальних і невідкладних робіт ? 
 а) ДП-5А (Б, В); 
 б) ДП-22-В; 
 в) ВПХР; 
 г) МКС-0,5 
 д) ДКГ-21 

23 

Захист людей від наслідків аварій, великих пожеж, стихійного лиха – це: 
 а) Завдання Цивільного захисту 
 б) Мета Цивільного захисту 
 в) Принцип Цивільного захисту 
 г) Всі відповіді вірні 

24 

Уповноваженим керівником з ліквідації НС регіонального рівня 

призначається: 
 а) Президент України 
 б) М іністр МНС України 
 в) Віце-прем’єр-міністр України 
 г) Заступник голови держадміністрації 
 д) Голова обласної держадміністрації 

25 

Повінь – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті: 
 а) Порушення рівноваги порід 
 б) Гірноутворювальних літосферних процесів 
 в) Непродуманої виробничої діяльності людини 
 г) Нагонного вітру 

26 

Чи можливе безконфліктне життя взагалі? 
 а) Загальна гармонія інтересів – це міф 
 б) Загальна гармонія інтересів можлива 
 в) Загальна гармонія інтересів може бути досягнута лише на світовому рівні 
 г) Загальна гармонія інтересів можлива лише в рамках окремої країни 

27 

Перший прийом алкоголю викликає: 
 а) Захисну реакцію організму 
 б) Задоволення, ейфорію 
 в) Алкогольну залежність 
 г) Синдром алкогольного похмілля  

28 

В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії 

на АЕС заборонено перебування людей? 
 а) Зона відчуження 
 б) Зона тимчасового перебування 
 в) Зона обмежень 
 г) Всі відповіді вірні 

29 

Причини прояву масових безладів релігійного  характеру 
 а) Свавілля властей, знехтування демократичних свобод 
 б) Катастрофічна інфляція,загальна безробіття 
 в) Порушення прав національних меншин 
 г) Боротьба за переділ сфер впливу між злочинними угрупуваннями 
 д) Розбіжності між представниками різних конфесій 

30 

У якому випадку для зупинки кровотечі на рану потрібно накласти тугу 

стискаючу пов'язку та підвести частину тіла, яка кровоточить? 
 а) При капілярній кровотечі 
 б) При несильній венозній кровотечі 
 в) При сильній кровотечі з пораненої кінцівки 
 г) При артеріальній кровотечі 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=20км, швидкість 
руху V= 16 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.= 23 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити ризик травмування жителя країни від різних небезпек, 
якщо на протязі 5 років травмовано 149 тис. чоловік, а всього 
жителів 46 млн. чоловік. Якій вибірці відповідає одержана 
величина ризику? Визначити категорію безпеки умов діяльності 
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ВАРІАНТ № 25 

 

1 

Мета введення режиму надзвичайної ситуації 
 а) Проведення рятувальних та інших робіт в умовах НС 
 б) Ліквідація наслідків природного лиха 
 в) Підготовка до виконання завдань за призначенням 
 г) Ліквідація наслідків аварій і катастроф 
 д) Всі відповіді вірні 

2 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
-  500кПа   ( 5 атм.)?  
 а) Безпечний тиск 
 б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму 
 г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

3 

У яких випадках НЕ потрібно проводити штучне дихання та зовнішній 

масаж  серця постраждалого? 
 а) Якщо у постраждалого втрачена свідомість. Відсутні дихання, пульс 
 б) Якщо зіниці постраждалого розширені 
 в) Якщо колір шкіри постраждалого синюшний 
 г) Якщо з моменту втрати свідомості пройшло уже 3 хвилини 
 д) Якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані з диханням, що 
збереглося 

4 

Засоби досягнення екстремістських цілей: 
 а) Пікети, мітинги 
 б) Демонстрації 
 в) Блокади під’їзних шляхів, захвати об’єктів 
 г) Всі відповіді вірні 

5 

Чинники техногенного середовища, які здатні завдавати шкоди, 

поділяються на: 
 а) уражальні, шкідливі й смертельні; 
 б) шкідливі й небезпечні; 
 в) травмувальні та смертельні  
 г) уражальні,  травмувальні, смертельні та соціальні. 

6 

Цивільний захист населення організується і здійснюється 
 а) У мирний час 
 б) В особливий період 
 в) В режимі «Надзвичайного стану» 
 г) В режимі «Військового стану» 
 д) Всі відповіді вірні 

7 

Розповсюдження хмари диму  і  пилу від вулкану може досягати 
 а) – від 4 до 5 км                             б) – від 40 до 50 км 
 в) – від 30 до 100 км                        г) –  від 100 до 200 км 
 д) –  від 400 до 500 км 

8 

Яким чином може вплинути на організм людини надмірний тиск величиною 
- менш ніж 100 кПа   ( до 1 атм.)?  
 а) Безпечний тиск                                      б) Знехтуваний тиск 
 в) Викликає травму                                   г) Смертельна поразка 
 д) На організм людини тиск не впливає 

9 

Припустима доза опромінення для людей, що  НЕ працюють з 

радіоактивними речовинами: 
 а) 0,5 Бер/рік 
 б)  5 Бер/рік 
 в) 35 Бер/рік  
 г) 50 Бер/рік  

10 

Для визначення ризику використовують такі методи: 
 а) Інженерний, експертний, соціальний і фінансовий 
 б) Експертний, соціальний, фінансовий 
 в) Інженерний, експертний, модельний і соціологічний 
 г) Експертний, соціальний, фінансовий, соціологічний. 

11 

Надзвичайний стан вводиться: 
 а) З одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення 
надзвичайної ситуації 
 б) При реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій 
 в) При наявності реальної загрози безпеці громадян, усунення якої іншими 
способами є неможливим 
 г) Всі відповіді вірні 

12 

Єдина державна система запобігання і реагування складається: 
 а) За територіальним принципом 
 б) За функціональним принципом 
 в) За територіально - функціональним принципом 
 г) За принципом демократичного централізму 

13 

Лавовий потік  вулкану може розповсюджуватися на відстань: 
 а) від 1 до 5 км 
 б) від 5 до 10 км 
 в) від 10 до 20 км 
 г) від 30 до 100 км 

14 

Запровадження  якого із заходів ЦЗ забезпечує значне зменшення збитків і 

втрат у разі стихійного лиха? 
 а) Організація життєзабезпечення  
 б) Організація і проведення рятувальних робіт 
 в) Підготовка керівного складу ЦЗ та обов’язкове навчання населення вмінню 
діяти в умовах НС 
 г) Оповіщення населення про можливу загрозу НС 

15 

Комплекс заходів,спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику та реагування на загрозу виникнення НС – це: 
 а) Оповіщення населення про загрозу виникнення НС 
 б) Організація життєзабезпечення населення у НС 
 в) Створення системи аналізу і прогнозування НС 
 г) Запобігання виникненню НС 

16 
До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо 

скорочення викиду продуктів ділення із пошкодженого реактора? 
 а)  - 1;             б)  - 2;             в)  - 3             г)  - 4 

17 

Четверта задача БЖД у глобальному масштабі : 
 а) Вироблення представлень і потім вже управління світовою 
народногосподарською системою з обліком кінцевих природних ресурсів 
планети. 
 б) Розвиток регенераційного виробництва та повторних промислових циклів. 
 в) Перерозподіл світового сукупного продукту 
 г) Полягає в тому, щоб у процесі праці навантаження на природу не 
перевищувало самовідбудовного потенціалу природних систем. 
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18 

Третя (важка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 150Бер                   б) - 350Бер 
 в) - 450Бер                   г) - 650Бер 

19 

В яких межах вимірюється загальна енергія землетрусу за шкалою Ріхтера 

для Землі? 
 а) 0-12 балів                    б) 0-9 балів 
 в) 0-10 балів                  г) 0-15 балів 

20 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 8-9 балів за шкалою MSK-64? 
 а) Зона слабких руйнувань 
 б) Зона середніх руйнувань 
 в) Зона сильних руйнувань 
 г) Зона повних руйнувань 

21 

Кількість (відсотки) жінок в Україні, що підвернена тютюнопалінню 
 а) – кожна двадцята жінка  - 5%  
 б) – кожна десята жінка      - 10%  
 в) – кожна п’ята жінка          - 20%  
 г) – кожна третя жінка         - 30%  
 д) – кожна друга жінка        - 50%  

22 

Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона  під 

час однократного опромінення отримала: 
 а) - 50Бер 
 б) - 150Бер 
 в) - 350Бер 
 г) - 450Бер 

23 

За даними служби Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД, в Україні на 

період 2004 року було зафіксовано: 
 а) – 10 000 ВІЛ-інфікованих 
 Але за прогнозами ВООЗ, цю цифру потрібно помножити на 10-12 
 б) – 20 000 ВІЛ-інфікованих 
 в) – 40 000 ВІЛ-інфікованих 
 г) – 50 000 ВІЛ-інфікованих 

24 

Інженерний, модельний, експертний, соціологічний,  статистичний - це: 
 а) Методи визначення ризику 
 б) Методи забезпечення безпеки 
 в) Принципи забезпечення безпеки 
 г) Методи ліквідації небезпеки 
 д) Методи попередження безпеки 

25 

Середня ступінь променевої хвороби може наступити при опроміненні: 
 а) 50 Бер/рік 
 б) 150 Бер/рік 
 в) 350 Бер/рік 
 г) 450 Бер/рік 

26 

Непрямий масаж серця дорослим середньої статури проводять з такою 

силою, щоб грудна клітка прогиналася в середньому на: 
 а) 1 см 
 б) 3см 
 в) 5 см 
 г) 7 см 
 д) 0,5 см 

27 

Видалення радіоактивних речовин із забруднених об’єктів, яке запобігає 

ураженню людей та забезпечує їх безпеку це: 
 а) - дезактивація; 
 б) - дегазація; 
 в) - дезінфекція. 
 г) - дезінсекція 
 д) - дератизація 

28 

Шторм – це вітер, під час якого швидкість потоку повітря становить 
 а) – від 1 до 5 м/с 
 б) – від 5 до 10 м/с 
 в) – від 10 до 20 м/с 
 г) –  від 20 до 24 м/с 
 д) – від 30 до 40 м/с 

29 

Розташувати види аналізаторів за рівнем доменування у взаємодії людини з 

навколишнім середовищем 
 а)  Зоровий, слуховий, смаковий 
 б) Зоровий, шкірний, смаковий 
 в) Зоровий, слуховий, вестибулярний 
 г) Слуховий, зоровий, шкірний 
 д) Зоровий, слуховий, шкірний 

30 

В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому 

районі досягла 4 балів за шкалою Ріхтера? 
 а) Руйнувань немає 
 б) Зона слабких руйнувань 
 в) Зона середніх руйнувань 
 г) Зона сильних руйнувань 
 д) Зона повних руйнувань 

31 

Визначити дозу опромінення (Д руху), яку може одержати 
особовий склад команди знезаражування за час руху на 
автомобілях з місця розташування до місця робіт, якщо відстань 
від місця розташування команди до заводу L=20км, швидкість 
руху V= 16 км/год., середній рівень радіації на маршруті руху 
Рсер.= 42 р/год,. Косл. = 2. 

32 

Визначити величини ризику травмування на підприємствах регіону, 
використовуючи статистичні дані: Всього травмовано: n = 2 580 , 
кількість працюючих: N =1 358 000. Якій вибірці відповідає отримана 
величина ризику і яка категорія безпеки умов професійної діяльності? 

 

 

 

 



 

 

Контрольні дані на ректорську контрольну роботу з Безпеки життєдіяльності 
 

№ 

вар 

Відповіді на запитання теоретичної частини контрольної рорботи Зад 1 Задача 2 № 

вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ДР R W КБ 

1 г в в в г б а б а б в б д г б г б г а д а в б в г в в а д б 3,75 1,40E-03 714,3 3 Небезпечні 1 

2 в а а в в а а д б д б б б а а б б в г г б в б а в в б г д в 4,50 3,48E-04 2875,0 2 Відносно.неб. 2 

3 а г в а а г г д а а в д в б в г г г а г г д а а в а г а г б 6,67 6,67E-04 1500,0 2 Відносно.неб. 3 

4 в д г в в г б в г б г а г б а б б г б в г в а г г а а а д б 2,00 2,09E-03 479,2 3 Небезпечні 4 

5 в в д г б д д а а в в в г г г б в в б в г б в а в в а г д б 3,75 4,13E-05 24210,5 1 Безпечні 5 

6 г в в д б г г б в в б г б б а а б в б г в а в а а в в а а г 13,33 1,54E-04 6493,3 2 Відносно.неб. 6 

7 б д б в б д а б г б в б г б г г а г б г г в в б а б а г б б 2,50 5,77E-04 1732,3 2 Відносно.неб. 7 

8 б в а б б б б а в б в б г в в г б г г в б д г б г в а в б в 4,50 7,70E-04 1298,7 2 Відносно.неб. 8 

9 г а а в г г д в б д а в в д в д г б г б а г а в а а б в б в 5,71 7,50E-05 13333,3 1 Безпечні 9 

10 г б а а в а г в г д а б г а в в в д б г б д в а б а г в б а 8,10 1,46E-04 6857,1 2 Відносно.неб. 10 

11 г в в в г б а б а б в б д г б г б г а д а в б в г в в а д б 8,21 7,83E-05 12777,8 1 Безпечні 11 

12 в а а в в а а д б д б б б а а б б в г г б в б а в в б г д в 8,00 1,90E-03 526,3 3 Небезпечні 12 
№ 

вар 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ДР R W КБ 

№ 

вар 

13 в д г в в г б в г б г а г б а б б г б в г в а г г а а а д б 8,33 7,83E-05 12777,8 1 Безпечні 13 

14 в в д г б д д а а в в в г г г б в в б в г б в а в в а г д б 4,75 6,18E-03 161,8 3 Небезпечні 14 

15 г в в д б г г б в в б г б б а а б в б г в а в а а в в а а г 7,34 7,83E-04 1277,8 2 Відносно.неб. 15 

16 б д б в б д а б г б в б г б г г а г б г г в в б а б а г б б 3,60 2,60E-03 384,6 3 Небезпечні 16 

17 б в а б б б б а в б в б г в в г б г г в б д г б г в а в б в 4,00 2,75E-05 36306,2 1 Безпечні 17 

18 г а а в г г д в б д а в в д в д г б г б а г а в а а б в б в 9,17 1,15E-03 866,1 3 Небезпечні 18 

19 г б а а в а г в г д а б г а в в в д б г б д в а б а г в б а 9,82 7,00E-04 1428,6 2 Відносно.неб. 19 

20 г в в в г б а б а б в б д г б г б г а д а в б в г в в а д б 14,00 1,50E-04 6666,7 2 Відносно.неб. 20 

21 в а а в в а а д б д б б б а а б б в г г б в б а в в б г д в 4,00 9,24E-04 1082,2 2 Відносно.неб. 21 

22 а г в а а г г д а а в д в б в г г г а г г д а а в а г а г б 4,55 9,72E-05 10285,0 1 Безпечні 22 

23 в д г в в г б в г б г а г б а б б г б в г в а г г а а а д б 7,60 3,81E-05 26250,0 1 Безпечні 23 

24 в в д г б д д а а в в в г г г б в в б в г б в а в в а г д б 14,38 6,48E-04 1543,6 2 Відносно.неб. 24 

25 в д г в в г б в г б г а г б а б б г б в г в а г г а а а д б 26,25 1,90E-03 526,4 3 Небезпечні 25 
№ 

вар 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ДР R W КБ 

№ 

вар 
 

 

 


