
Безпека життєдіяльності 
1 Безпека життєдіяльності - це наука про: 
а) 1) умови праці; 
б) 2) технічні пристрої; 
в) 3) природне середовище; 

г) соціальне середовище; 
д)  вплив на людину вражаючих факторів за 

умови надзвичайних ситуацій. 
2. Безпека життєдіяльності як навчальна дисципліна: 
а) розглядає проблеми безпеки людини в 

навколишньому середовищі; 

б) розглядає проблеми охорони здоров´я 

людини у навколишньому середовищі; 

в) розглядає проблеми захисту населення під 

час воєнних дій; 

г) розробляє допустимі норми впливу 

небезпечних факторів на людину. 
3 За своїм походженням вражаючі фактори можуть бути: 
а) аналітичні, теоретичні, експериментальні; 
б) фізичні, хімічні, біологічні; 

в)  екологічні; 
г)  технічні, ергономічні.. 

4 Сприйняття небезпеки особою залежить від: 

а) ситуації, суспільного устрою, розвитку 

особистості; 

б) соціального статусу; 

в) стану природного, виробничого та 

соціального середовища; 

г)  екзистенціальних запитів. 

5 Будь який …… за певних умов можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля: 

(вставити пропущені слова) 

а) суб’єкт; 

б) об’єкт, суб’єкт, явище та інформація;  

в) ризик, об’єкт, суб’єкт, явище, інформація; 

г) об’єкт; 

д)  ризик та непевність 

6 У якій з галузей рівень ризику щодо життя та здоров’я людини найвищий? 
а) вугільна; 
б) машинобудівна; 
в) легка; 

г) транспорт; 
д)  сфера обслуговування. 

7. Навколишнє середовище за перебуванням людини можна умовно поділити на: 
а) антропогенне, виробниче; 

б) антропогенне, біотичне; 

в) біотичне, абіотичне; 

г) природне, виробниче, соціальне. 
8. До біосоціальних небезпек відносяться?? 

а) туберкульоз; 

б) викиди СДОР; 

в)  моральне насильство; 

г) бомжування. 

9. Природні небезпеки включають в себе: 

а) аварії, стихійні лиха; 

б) пожежі; 

в) катастрофи; 

г) тектонічні, топологічні та метеорологічні стихійні 

лиха. 

10. Рятувальні роботи включають: 

а) ветеринарну обробку тварин; 

б) повідомлення в засобах масової інформації; 

в) виведення населення з небезпечних зон, надання 

долікарської допомоги потерпілим. 

г) надання медичної допомоги фахівцями медицини 

катастроф 

11 Якого не буває ризику за ступенем припустимості: 
а) надмірний; 
б) гранично прийнятий; 
в) знехтуваний; 

г) гранично допустимий; 
д)  прийнятий. 

12 Які характеристики не властиві ризику в побуті? 
а) індивідуальний; 
б) передбачуваний; 
в) добровільний; 

г) невизначений час прояву наслідків; 
д)  консервативний 

13 Чи впливають досягнення науково-технічного прогресу на здоров’я людини? 

а) впливають тільки позитивно; 

б) впливають виключно негативно; 

в) не впливають; 

г)  вплив неоднозначний, є позитив та негатив. 

14. Яке визначення першої медичної допомоги вірне? 

а) це надання допомоги лікарем; 

б) це надання допомоги медпрацівником; 

в) це надання медичної допомоги у дільничній 

лікарні; 

г) це комплекс найпростіших медичних заходів, що 

виконують на місці одержання ушкоджень, 

здебільшого у порядку само- та взаємодопомоги. 

15 Які психофізіологічні процеси дозволяють аналізувати ситуацію і забезпечувати 

адекватну поведінку: 
а) мислення, пам’ять; 
б) мислення, увага, пам’ять, спостережливість; 

в) обережність, увага; 
г)  інтуїція. 

16 До чинників зниження життєдіяльності не відносять: 

а)  конфлікти; в)  наркотики, алкоголь; 



б) оздоровча фізична гімнастика;  г) втома, перевтома. 

17 Згідно Класифікатора надзвичайні ситуації поділяють на: 

а) техногенні, соціальні, природні; 
б) соціальні, природні, тектонічні, техногенні; 
в)  природні, метеорологічні, техногенні; 

г) техногенні, природні, антропогенні; 
д)  природні, техногенні. 

18 Порушення прохідності дихальних шляхів під час штучної вентиляції легень може бути 

обумовлена: 

а) положенням на спині; 

б) висунутою щелепою вперед;  

в) неправильним положенням голови; 

г) серветка на роті.. 

19 Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності суспільний аспект діяльності 

людини? 

а) ні; 

б) так; 

в)  тільки на виробництві; 

г)  тільки під час випадків та надзвичайних 

ситуацій. 

20. Ризик - це: 
а) коли людина збирається зробити щось 
небезпечне; 
б) кількісна характеристика небезпеки; 

в) якісна і кількісна характеристика небезпеки; 
г) якісна характеристика небезпека; 
д) коли людину очікує небезпека 

21. Які характеристики не властиві ризику в політиці? 
а) колективний; 

б) масштабний; 

в) добровільний; 

г) невизначений час прояву наслідків; 

д) важко піддається оцінці.. 

22. У людини є такі основні аналізатори: 
а) руховий, тактильний, нюховий, 

вестибулярний, вісцеральний, слуховий, 

смаковий; 

б) механорецептори, хеморецептори, 

осморецептори, терморецептори, 

фоторецептори, вісцеральний; 

в) тактильний, нюховий, вестибулярний, 

зоровий, слуховий, смаковий; 

г) руховий, тактильний, нюховий, 

вестибулярний, вісцеральний, зоровий, 

слуховий, смаковий, мозковий. 

23. Масове поширення захворювань серед людей на певній території називають: 
а) епізоотія; 

б) епідемія;  

в) епіфітотія; 

г) епіфлородемія.. 

24 До природних надзвичайних ситуацій відносяться? 
а) аварії; 
б) епідеміі; 
в) моральне насильство;  

г) крадіжки; 
д) немає вірної відповіді. 

25 Шантаж, шахрайство пов` язані з ............ насильством. (вставте слово, якого бракує) 
а) психічним; 
б) фізичним; 

в) інтелектуальним. 
г) моральним 

26 Основним законодавчим документом, що регламентує ¹ безпеки життя та здоров’я в 
Україні є: 
а) закон про охорону праці 
б) конституція; 
в) закон про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення. 

г) закон про пожежну безпеку; 
д) Кодекс цивільного захисту; 

27. Визначте твердження, що найточніше висвітлює завдання безпеки життєдіяльності: 
а) забезпечення максимально можливої 
безпеки; 
б) захист населення від зброї масового 
враження;  

в) виявлення позитивних і негативних аспектів 
взаємодії людини з екзо- та ендогенними 
факторами; 
г) виявлення негативних аспектів взаємодії 
людини з технічними засобами, інформацією 

28. Яке з визначень ризику вірне? 
а) іонізуюче опромінення; 

б) усвідомлена можливість виникнення 

події з певними небажаними наслідками; 

в) вартісне визначення шкоди; 

г) дезорганізуючий вплив на суспільство.. 

29. Які типи аналізу не відносять до аналізу небезпек: 

а) попередній аналіз небезпек; 

б) системний аналіз небезпек; 

в) причинно наслідковий аналіз 

небезпек;  

г) аналіз дерева подій; 

д) адміністративний аналіз. 

30. Відмітьте фактор, що найбільше впливає на здоров’я людини: 
а) стан довкілля; 

б) спосіб життя;  

в) стан медичного обслуговування; 

г) спадковість 
31. Масове поширення захворювань серед рослин на певній території називають? 



а) епізоотія; 

б) епідемія; 
в) епіфітотія; 

г) епіфлородемія. 
32. До техногенних надзвичайних ситуацій відносяться? 
а) збройні напади; 

б) руйнування будівель;  

в) землетруси; 

г) зсуви. 
33. Конфлікт - це: 
а) зіткнення протилежних інтересів, 

поглядів, боротьба; 

б) співіснування ворогуючих сторін 

різного рівня та складу учасників; 

в)  дискусійне обговорення різного рівня 

питань 
г) суперечка у разі виникнення протилежних 

поглядів 
34. Загально державні завдання і функції управління з БЖД покладено на: 
а) Кабінет Міністрів; 

б) регіональні інспекції; 

в) міністерства;  

г) судові органи; 

д) обласні територіальні управління. 

35. Назвіть, яким шляхом не передається ВІЛ від однієї людини до іншої: 
а) проколювання вух, нанесення 

татуювання; 
б) користування однією зубною 

щіткою з ВІЛ інфікованим;  

в) статевий контакт з ВІЛ інфікованим; 
г) користування одним і тим самим посудом з 

ВІЛ інфікованим 

36. Закрутка або джгут для зупинки кровотечі накладають (у теплих умовах) не більше 
ніж на: 
а) 10 - 15 хвилин; 
б) 30 - 60 хвилин; 
в) 60 - 120 хвилин;  

г) 120 - 180 хвилин; 
д) 100 - 150 хвилин. 

37. У разі глибоких рваних ран, під час поранення з забрудненням ґрунтом, необхідно 

буде ввести в організм лікарський препарат: 
а) протиправцеву сироватку; 
б) протидифтерійну сироватку;  

в) серцеві препарати; 
г) знеболювальні.. 

38. У разі обмороження необхідно: 
а) розтерти обморожені місця снігом та 

руками; 
б) розтерти обморожені місця спиртом та 

сухими руками; 

в) розтерти обморожені місця олією; 
г) не розтирати обморожені місця а огорнути 

теплим одягом. 

39. Завдання безпеки життєдіяльності навчити: 
а) використовувати нормативно-правову базу 

для захисту особистості; 

б) притягати винних до дисциплінарної 

відповідальності; 

в) прогнозувати можливість впливу небезпечних 

факторів на людину та визначати їх наслідки. 

40. Причинами збільшення озонової діри та виникнення парникового ефекту є 
а) запуск штучних супутників Землі; 

б)  зростання концентрації вуглекислого газу в 

атмосфері; 

в) використання хлоро- та флуороорганічних 

вуглеводнів у холодильних камерах.  

г) інтенсивне використання добрив у сільському 

господарстві; 
41. Якого не буває ризику за масштабом: 

а) державний; 

б) регіональний; 

в) техногенний; 

г) місцевий; 

д) об’єктовий 

42. Які потреби не є складовими життя і діяльності людини: 

а) фізіологічні; 

б) сексуальні; 

в) духовні; 

г) природні; 

д) соціальні; 

е) особистісні. 

43. До соціально-політичних надзвичайних ситуацій відносяться? 

а) збройні напади; 

б) викиди СДОР; 

в) викиди радіоактивних речовин; 

г) зсуви. 

44. Небезпека для людини - це ……., здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи 

життю людини (вставити пропущені слова) 
а) речовини, поля, випромінювання та їх 
поєднання; 
б) матерії, поля, енергії, інформації та їх 
поєднання;  

в) людей, технічних засобів та екологічних 
факторів та їх поєднання; 
г) технічних засобів, екологічних факторів та 
інформації та їх поєднання; 
д) явища, процеси, об’єкти, властивості. 

45. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій: 

а) застосування гербіцидів, пестицидів, 

нітратів, нітритів; 

в)  застосування зброї масового ураження; 

г) наявність загибелі людей, порушення умов 



б) захоплення заручників, знищення суден; життєдіяльності, обвалювання ґрунтів 

46. Здоров´я людини залежить від: 

а) пам´яті, уваги; 

б) забезпечення продуктами харчування, 

наявність сприятливих кліматичних умов; 

в) змін у біосфері; 

г) умов, які існують в навколишньому середовищі і 

здатні призвести до небажаних наслідків. 

47 У разі хімічного опіку (кислотою) вражене місце: 

а) не промивають, тільки накладають 

стерильну пов’язку; 

б) промивають тільки у воді;.. 

в) промивають у воді та дуже слабким 

розчином борної, оцтової, лимонної кислоти; 

г)  промивають у воді та дуже слабким 

розчином соди 

48. Під час проведення непрямого масажу серця наявність пульсу у потерпілого: 

а) не контролюється; 

б) контролюється через кожну хвилину; 

в) контролюється через кожні 2 хвилини;  

г) контролюється після набуття шкірними 

покровами рожевого кольору; 

д) контролюється через 10 хвилин. 
 


