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Додаток № 1 Затверджено Пакн кім Начальника 

цивільного захисту ЗНУ 
від РІЇ 2011 р. № №9 

ПЕРЕЛІК 
навчальних питань з цивільного захисту 
для складання заліку співробітниками та 

особовим складом невоєнізованих формувань 
Запорізького національного університету 

у 2011-му році. 

а). Для професорсько-викладацького складу, робітників та службовців. 
1. Організаційна структура єдиної державної системи ЦЗ та основні завдання цієї системи. 
2. Структура постійних органів управління функціональної підсистеми «Освіта і наука 
України» єдиної державної системи ЦЗ. 
3. Структура органів управління цивільного захисту Запорізького національного університету. 
4. Права громадян (учасників навчально-виховного процесу, рооітників і службовців 
університету) у сфері ЦЗ. 
5 Обов'язки керівного та викладацького складу, робітників і службовців університету щодо, 
з.іпобігання виникнення НС та організації захисту, локалізації надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків. 
6 Основні заходи щодо життєзабезпечення потерпілих у НС; 
7. Поняття про надзвичайні ситуації, класифікація НС 
8. Порядок оповіщення про надзвичайні ситуації. 
9 Що Ви знаєте про сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ"? Дії населення (робітників та 
службовців) за сигналом "УВАГА ВСІМ". 
10. Характер факторів ураження в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з аваріями на хімічно-
небезпе-лшх об'єктах господарської діяльності. 
11 Характер факторів ураження населення в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з аваріями на 
радіаційно-небезпечних об'єктах господарювання. 
12. Характер факторів ураження людей при пожежі. 
13. Назвіть потенційно-небезпечні об'єкти господарської діяльності в зоні впливу яких 
розташований ваш навчальний заклад. 
14. Порядок поведінки та дій з надходженням штормового попередження (при загрозі 
стихійного лиха). 
15. Порядок поведінки та дій в умовах стихійного лиха: 
а) ураган, смерч, землетрус; 
б) злива, гроза зі шквальним вітром; 
в) налипання мокрого снігу, ожеледиця. 
1 б Дії (заходи), які необхідно виконати при загрозі радіоактивного забруднення. 
17. Правила поведінки в умовах радіоактивного забруднення. 
18. Одиниці вимірювання рівнів радіації, забруднення, доз опромінення. 
19. Дозиметричні прилади та їх призначення. 
20. Поняття про режими радіаційного захисту. 
21. Мета обліку доз радіоактивного опромінення і порядок організації такого обліку. 
22 Назвіть колективні засоби захисту, якими можна користуватись в умовах радіоактивного 
забруднення. 
23 Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри від ураження радіоактивними 
речовинами. 
24. Фізико-хімічні властивості хлору: способи захисту, перша допомога. 
25. Фізико-хімічні властивості аміаку: способи захисту, перша допомога. 
26. Порядок поведінки та дій в умовах зараження місцевості небезпечними хімічними 
речовинами. 
27 1 Іерелік робіт, які необхідно виконати для підвищення захисних властивостей службових га 
житлових приміщень у протирадіаційно-хімічному відношенні. 
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28 Засоби індивідуального захисту органів дихання від хлору (будова, принцип дії, підготовка 
до користування). 
29. Засоби індивідуального захисту органів дихання від ураженнями парами аміаку (будова, 
принцип дії. порядок підготовки до використання). 
30 1 Іорядок перевірки справності й герметичності фільтруючого протигаза (ЦП-5). 
31. Індивідуальні засоби захисту шкіри (спеціальні та підручні). 
32. Будова, призначення та принцип дії протигазових респіраторів РПГ - 67 (РУ - 60м). 
33 Засоби захисту органів дихання для дітей. Будова дитячого протигазу ПДФ - 7. 
34. Найпростіші засоби захисту органів дихання. Як виготовити ВМП 
35. Порядок дій при виникненні НС, пов'язаних із аваріями на хімічно небезпечних об'єктах: 
а) якщо ви на роботі, 
б) якщо ви вдома. 
36. Правила безпеки при користуванні газовими приладами 
37. Правила безпеки при користуванні електроприладами. 
38. Порядок дій при виникненні екстремальних ситуацій у побуті, пов'язаних з експлуатацією 
тазових приладів. 
39. Порядок дій при виникненні пожежі: 
а) на роботі; 
б) вдома. ' 
40. Ознаки отруєння грибами, перша медична допомога 
41. Захист продуктів харчування і води від радіоактивного (хімічного) забруднення. 
42. Поняття про дезактивацію і способи її проведення. 
43. Дезактивація продуктів харчування, 
44. Поняття про дегазацію і порядок її проведення. 
45. Поняття про дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію. 
46. Інфекційні захворювання, характеристики деяких збудників 
47. Дайте визначення терміну «карантин», Порядок поведінки при проведенні ізоляційно-
обмеж\'вальних заходів в осередку інфекційного захворювання. 
48. Що Ви знаєте про профілактичні протиепідемічні заходи. 
49. Поняття про часткову і повну санітарну обробку. 
50. Поняття про евакуацію й тимчасове виведення людей у безпечну зону. 
51. Евакуаційні органи ЗНУ й структурного підрозділу Назвіть прізвище, ім'я по батькові 
корівників цих органів. 
52. Обов'язки і порядок дій співробітників при оголошенні тимчр™°<-"Х) виведення особового 
складу в безпечну зону на території району. 
53. Безпечні райони, які визначені університету на випадок аварій на потенційно-небезпечних 
об'єктах господарської діяльності міста. 
54. Назвіть документи й речі, які необхідно взяти з собою при евакуації у заміську зону. 
55. Індивідуальні медичні засоби захисту; назвати, дати коротку характеристику розповісти про 
порядок використання 
56 Обов'язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей у повсякденному житті та в умовах НС. 
57. Порядок підбору шолом-маски протигаза по розміру: 
а) для дорослих; 
б) для дітей 
58 Загальні принципи надання першої медичної допомоги. 
59 Перша медична допомога при переломі кісток. 
60. Перша медична допомога при ураженні електрострумом. 
61 Перша медична допомога при отруєнні чадним газом. 
62 Методи і способи зупинки кровотечі. 
63. Реанімаційні заходи. Порядок проведення штучного дихання і непрямого масажу серця 
64. Порядок дій при виникненні нестандартних ситуацій. 
- при загрозі теракту; 
- порядок поведінки, якщо ви стали заручниками терористів; 
- при виявлення запаху газу в будівлі; 

Г Р И чиявп^іші шумонебезпечного предмета: 
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66. Поняття про натовп, його психологія, заходи безпеки. 
67. Правила поведінки та дій в умовах HC гідрометеорологічного характеру (підтоплення, 
катастрофічне затоплення). 

б). Для особового складу невоєнаованих формувань: 
1. Законодавчі та нормативні акти з питань ЦЗ, зокрема, що стосується комплектування, 
матеріально-технічного забезпечення і підготовки НФ. • 
2. Що Ви знаєте про Єдину державну систему ЦЗ, її структуру. 
3. Назвіть режими функціонування Єдиної державноТ системи цивільного захисту. 
4. Основні заходи, які виконуються особовим складом НФ у режимах функціонування ЄДС ЦЗ. 
5. Порядок комплектування невоєнізованих формувань особовим складом 
6. Завданій, що покладаються на Ваше формування. 
7. Функціональні обзв'язки (за посадою) у складі формування. 
8 Ваші дії під час приведення формування в готовність, загальний термін готовності 
9 Особистий порядок дій при виконанні завдань за призначення., у HC. 
10. Техніка безпеки при проведенні рятувальних, аварі йнс-відловлювальних робіт та при 
виконані завдань за призначенням 
I I I Ірилади радіаційної розвідки (будова, порядок підготовки до застосування). 
12. Прилади дозігметричного контролю (будова, порядок підготовки до застосування). 
І і Прилади хімічнсї розвідки (будова, технічні характеристики, принцип дії). 
14 ІІоняітя про дезактивацію, дегазацію, дезінфекцію і санітарну обробку. 
15. Способи дезактивації, дегазації приладів та майна. 
16. Засоби пожежогасіння та порядок їх застосування 
17 Виконання нормативу № І. Визначення розміру шолом-маски та підготовка протигаза до 
роботи (для особового складу всіх формувань). 
18 Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. 
19 Виконання нормативу № 2 Одягнення фільтруючого протигаза (для особового складу всіх 
формувань). 
20 Медичні засоби захисту, якими забезпечується особовий склад НФ. 
21. Виконання нормативів № 9,10. Накладання пов'язки та гумового джгута на стегно (для 
сандружинників) 
22 Виконання нормативу № 9 (форм.) Підготовка до роботи приладів радіаційної розвідки 
(ДП-5, ДП-22В) (для особового складу формувань РХР). 
23. Виконання нормативу № 13 (форм.) Прокладка рукавної лінії (для протипожежних 
формувань). 

в). Для особового складу евакуаційних органів (ева ко комісія, збірний евакуаційний 
пункт). 
1 Поняття про евакуацію Яким нормативним документом в;;^:.с.-;оно порядок евакуації 
населення? Назва документа, дата 
2. Поняття про безпечну зону, хто визначає безпечну зону для об'єктів ЦЗ (ЦО). 
З Евакуаційні органи ЗНУ, їх функції та завдання. 
4. Структура евакуаційних органів ЗНУ (університетських і структурних підрозділів). 
5. Функціональні обов'язки за посадою в складі евакуаційного органу 
6. Порядок проведення евакуаційного органу в готовність до виконання завдань за 
призначенням, термін готовності 
7 Порядок оповіщення про евакуацію. 
8 Назвіть Ваші робочі документи, їх призначення та зміст. f 



7. Поняття про НС. Класифікація НС 

Чрезвычайная ситуация техногенного и природного характера - нарушение нормальных 
условий жизни и деятельности людей на отдельной территории или объекте на ней, или на 
водном объекте, причинённое аварией, катастрофой, стихийным бедствием или другим 
опасным событием, в том числе эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, пожаром, которое 
привело (может привести) к невозможности проживания населения на территории или 
объекте, ведения там производственной деятельности и/или значительных материальных 
потерь. 

а) класс чрезвычайных ситуаций техногенного характера, включает подклассы 
(группы) ЧС: 

транспортные аварии и катастрофы; 
пожары, взрывы; 
аварии с выбросом (угрозой выброса) С Д Я В на объектах экономики (за 

исключением транспортных) ; 
наличие в окружающей среде вредных веществ превышающих ПДК; 
аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (кроме 

транспортных); 
внезапное разрушение сооружений; 
аварии на электроэнергетических системах; 
аварии на системах жизнеобеспечения; 
аварии на системах связи и телекоммуникаций; 
аварии на очистных сооружениях; 
гидродинамические аварии; 

б) класс чрезвычайных ситуаций природного характера включает подклассы 
(группы) ЧС: 

геологические; 
метеорологические; 
гидрологические (морские); 
гидрологические (пресноводные); 
пожары в природных экосистемах; 
инфекционные заболевания людей; 
отравление людей; 
инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных; 
массовые отравления сельскохозяйственных животных; 
массовая гибель диких зверей; 
поражение сельскохозяйственных растений заболеваниями и вредителями. 

в) класс ЧС социально-политического характера, связанный с противоправными 
действиями террористического и антиконституционного характера, происшедших или 
создающих реальную угрозу таких действий включает такие подклассы (группы): 

вооруженные нападение, захват и удержание важнейших объектов или угроза 
таких акций; 

покушение на руководителей страны и народных депутатов Украины; 
нападение, покушение на членов экипажа воздушного или скоростного морского 

(речного) судна, использование или попытка использования, уничтожения или попытка 
уничтожения таких суден, захват заложников из числа экипажа или пассажиров; 

установление взрывных устройств в общественных местах, учреждениях, 
организациях, предприятиях, жилом секторе, на транспорте; 

исчезновение или хищение с объектов хранения, использования, переработки, 
транспортировки, вооружения и опасных веществ; 

выявление устаревших боеприпасов; 



аварии на арсеналах, складах боеприпасов и других объектах войскового 
предназначения с выбросом осколков реактивных и обычных снарядов, 
г) чрезвычайные ситуации военного характера, связанные с последствиями 
использования массового поражения или обычных средств поражения при которых 
возникают вторичные факторы поражения населения вследствие разрушения атомных, 
гидроэлектрических станций, складов и хранилищ радиоактивных и токсичных веществ и 
отходов нефтепродуктов, взрывчатых веществ, транспортных и инженерных 
коммуникаций. 

9. Действие населения при получении предупредительного сигнала: 
«Внимание Всем!» 

Указанный сигнал является предупредительным и передаётся с целью привлечь 
внимание всего населения для экстренного сообщения. 

Способ подачи сигнала: 
завывание электрических сирен, 
гудками транспортных средств, 
прерывистыми гудками заводов, фабрик. 

Действие населения: 
Услышав сигнал, необходимо немедленно включить телевизоры, радиоприёмники, 

динамики радиотрансляций и слушать сообщение местных органов власти и управления 
по ЧС. 

Сигнал «Внимание Всем!» передаётся при возникновении стихийных бедствий, аварий 
на транспорте, атомных станций, объектах, использующих в своих производствах СДЯВ. 

13. Потенційно-небезпечні обє'єкти для ЗНУ 

Титано-магневый комбінат (хлор) 
Пивзавод (аммиак) 
Запорожье 2 (Проходящие грузы с СДЯВ) 

18. Одиниці вимірювання доз радіації 

Основними дозиметричними величинами, за допомогою яких оцінюється дія радіації на 
людину, є поглинута і еквівалентна доза її опромінювання (таблиця 1.10). 

Експозиційна доза визначається тільки для повітря при гамма і рентгенівському 
випромінюванні. Поглинута доза - це основна дозиметрична величина для оцінки радіаційної 
небезпеки. 

Еквівалентна доза - дозиметрична величина для оцінки шкоди здо-ров'ю, людини від дії 
іонізуючого випромінювання будь-якого складу, дорівнює добутку поглинутої дози на коефіцієнт 
якості. 

Коефіцієнт якості випромінювання (К) дорівнює: для гамма і бета випромінювання одиниці; 
для альфа випромінювання - двадцяти. 

Дози 
Одиниці вимірювання 

Переведення одиниць Дози 
СІ Не системні 

Переведення одиниць 

Експозиційна Кулон на кг 
повітря (Кл/кг) Рентген(р) 1 Кл/кг-3 876 р 

Поглинута Грей(Гр) Рад 1 Гр=100 рад 1 рад=0,87р 

Індивідуальна 
еквівалентна Зіверт (Зв) Бер 1 Зв=100 бер 1 рад=0,87 бер 



31 Средства защиты кожи. 

Изолирующими средствами защиты кожи являются защитные комбинезон и костюм, 
легкий защитный костюм Л - 1 и общевойсковой защитный комплект. Эти средства 
обеспечивают защиту от непосредственного попадания Р1а,СДЯВ, ОБ и БС, а также — исключая 
в некоторых случаях попадания паров ОБ на кожные покровы человека. 

Фильтрующими средствами защиты кожи является комплект защитной фильтрующей 
одежды (ЗФО). Основное назначение этого комплекта - защита кожных покровов человека от 
воздействия ВО находящихся в парообразном состоянии. Комплект обеспечивает, кроме того, 
защиту от Р1а пыли и БС, находящихся в аэрозольном состоянии. 

Простейшие средства защиты кожи. 
В качестве простейших средств защиты прежде всего используется производственная 

одежда (спецовки) - куртки и брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве 
случаев из брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они способны не 
только защищать от попадания на кожу людей РВ и БС, но и не пропускать в течении некоторого 
времени капельно - жидких химических веществ. Брезентовые изделия защищают зимой до 1 
часа, летом - 30 мин. 

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи человека - плащи и 
накидки из прорезиненной ткани или ткани покрытой хлорвиниловой пленкой. Такая одежда 
предохраняет от попадания на кожу РВ и БС, от капельно - жидких ОВ она защищает в летнее 
время в течении 10! Защиту могут обеспечить также зимние вещи - пальто из грубого сукна, 
ватники и др. Можно использовать - куртки, костюмы, спортивную одежду. Для защиты ног 
можно использовать резиновые сапоги, резиновые боты и галоши. Можно применять также обувь 
из кожи кожзаменителей, но желательно с резиновыми сапогами. Защищают от жидких ОВ от 3 -
6 часов. Для защиты рук надо использовать резиновые или кожаные перчатки и рукавииы. 

При действиях на зараженной местности одежда должна быть застегнута на все пуговицы, 
воротник поднят, поверх него шея плотно обвязана шарфом или платком; Рукава обвязаны вокруг 
запястий тесемками; брюки выпущены поверх сапог (бот) и внизу завязаны тесемками. 
Герметичность одежды в местах соединения достигается заправкой куртки, пиджака, гимнастерки 
в брюки. Одежду необходимо подпоясывать. Женщинам при пребывании на ЗУМрекомендуется 
использовать брюки. 

Чтобы обычная одежда могла защитить могла защитить от паров и аэрозолей ОВ, ее нужно 
пропитывать специальным раствором. Пропитки подлежит одежда только из тканевых 
материалов. Для пропитки одного комплекта и приспособлений к нему (нагрудный клапан, 
капюшон, перчатки, носки) достаточно 2,5 литра раствора. 

Пропиточный раствор - моющие вещества «Новость», «Лотос», «Дон» и др., 
применяемых для стирки белья, или на основе минеральных (трансформаторное, машинное и др.) 
или растительных (подсолнечное, хлопковое и др.) масел. 

1 состав - 500г. Порошка растворяют в 2,5 л. Подогретой до 40 - 50°С воды, все хорошо 
перемешивают. 

2 состав - 250 - 300 гр. мыльной стружки хоз. мыла, растворить в воде 60 - 70°С в 2 
литрах до полного растворения мыла и добавить затем 0,5 л. Масла, мешать в течении 5 мин. (с 
легким подогревом) до получения однородной эмульсии. Затем пропитывать обмундирование. 

32. Протигазов1 ресшратори РПГ-67, РУ-60М \ РУ-60МУ 
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викорис-товуються в промисловості для захисту органів дихання від СДОР у вигляді пару і 
газів при їх концентрації не більш 10-15 ГДК. Вони складаються із Гумової маски, фільтруючо-
поглинальних патронів, пластмасових манжет з клапаном вдиху і клапаном видиху, трико-тажного 
обтюратора, а також наголовника для закріплення респіра-тору на голові. 

Фільтруючі патрони респіраторів випускаються марок А, В, КД і Г, які спеціалізовані за 
призначенням в залежності від фізико-хімічних і токсичних властивостей СДОР. Патрони 
розпізнаються за складом пог-линачів, а за зовнішнім видом - маркуванням, яке нанесено в центрі 
перфорованої сітки патрону. Призначення патронів та характеристики респіраторів наведені в 
таблицях 5.3-5.4. 

Респіратори протигазові РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ забороняє-ться використовувати для 
захисту органів дихання від високо-токсичних речовин типу синильної кислоти, миш'якового і 
фосфо-ристого водню, тетраетил свинцю та інших, а також від речовин, які в паро- і 
газоподібному стані можуть проникати в організм людини че-рез шкіряні покрови. Для захисту від 
пару ртуті респіратори повинні використовуватися без трикотажного обтюратора. 
Таблиця 5.3 

Призначення патронів респіраторів 

Маркування 
патрону СДОР, від якого захищає патрон 

РПГ-67 

Органічні пари (бензину, керосину, ацетону, бензолу і їх го
мологів, спиртів, ефірів та інших, окрім низько кип'ящих і не 
сорбіруючих органічних речовин), пару хлор- і фосфорор
ганічних отрутохімікатів. 

РУ-60М-А, 
РУ-60МУ-А То саме і аерозолі. 

РПГ-67-В Кислі гази (сірчистий ангідрид, сірководень та інші), пари хлор- і 
фосфорорганічних отрутохімікатів. 

РУ-60М-В, 
РУ-60МУ-В То саме і аерозолі. 

РПГ-67-КД Аміак і сірководень. 
РУ-60М-КД, 
РУ-60МУ-КД То саме і аерозолі. 

РПГ-67-Г Пар ртуті. 
РУ-60М-Г, 
РУ-60МУ-Г То саме і аерозолі. 

П р и м і т к и : 
1. Респіратор РУ-60МУ рекомендується використовувати при підвищених 

концентраціях пилу в повітрі. Передбачається заміна фільтру проти аерозолів. 
2. Респіратори марки Г і запасні патрони до нього марки Г необхідно збе-рігати в 

місцях, що не допускають зволоження. 

33. противогаз ПДФ 

Дитячий протигаз ПДФ-7 складається з фільтруючо-поглинаючої коробки 
ГП-5 і лицевої частини МД-1А (п'ять ростів). 

34. Простейшие средства защиты органов дыхания. 

Это ПТМ- 1 и ватно - марлевые повязки могут применятся для защиты органов дыхания 
человека от Р1а веществ и при действиях во вторичном облаке БС. 

ПТМ- 1 состоит из 2х основных частей - корпуса и крепления. В корпусе маски сделаны 
смотровые отверстия, в которые вставляются стекла или пластиглас ли другой прозрачный 
материал. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается с помощью резиновой тесьмы. 



Маски изготавливаются семи размеров. Подбор маски делается, как и респиратора. 1 рост - до 
80 мм; 2 рост -81-90 мм; 3 рост -91-100 мм; 4 рост - 101 - 110 мм; 5 рост - 111 - 120 мм; 6 
-рост - 121 - 130 мм; 7рост - 131 и более. Маска первых трех размеров предназначены для 
детей от 3 * лет и старше, остальные размеры для взрослого населения. 

Корпус и крепление маски изготавливается, как из новых материалов, так и из 
поношенных текстильных изделий. Корпус маски изготавливается из 4 - 5 слоев ткани. Верхний 
слой делается из неплотной ткани (бязь, штапель, х/б или трикотажное полотно). Внутренние 2 - 3 
слоя делаются из более плотных тканей (фланель, байк, сукна и т.д.) нижний слой может быть -
сатин, бязь и другие нелиняющие ткани. Крепление маски изготавливают из одного слоя любой 
ткани, лучше из подкладочной или бельевой. Для хранения маски следует сшить специальный 
мешочек. Снимают маску по команде или самостоятельно, как только минует опасность 
непосредственного поражения. Снятую зараженную маску следует вывернуть наизнанку и 
осторожно сложить в мешочек. 

При первой возможности маску следует продезинфицировать (вычистить или вытряхнуть 
из нее Pia пыль), затем выстирать в горячей воде с мылом и несколько раз тщательно 
прополоскать, меняя воду. Высохшую маску можно использовать вновь. 

Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли 
длинной 100 см. и ширенной 50 см.; в средней части куска на площади 20x30 см. кладут ровный 
слой ваты толщиной 2 см.; Свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон 
заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см.) с обоих посредине разрезают 
ножницами, образуя две пары повязок, завязки закрепляют стежками ниток (обшивают). Если 
имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты на 
средину куска марли укладывают 5-6 слоев марли. 

Ватно-марлевую повязку накладывают повязку так, чтобы нижний край ее закрывал низ 
подбородка, а верхний доходил до впадин, при этом должны хорошо закрываться рот и нос. 
Разрезанные концы — нижние завязывают на темени, верхние - на затылке. Ватно-марлевая 
повязка, как правило, одноразового пользования. После снятия зараженной повязки ее 
уничтожают (сжигают). 

44. Дегазація 

одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту здійснюється кип'ятінням, пароаміачною сумішкою, 
стиркою і провітрюванням. 

Дегазація кип'ятінням проводиться в бучильних установках БУ-4М або інших ємностях для 
верхнього одягу, шерстяного одягу і головних уборів з штучного хутра (шубно-хутрові і шкіряні 
вироби цим способом проводити дегазацію не можливо). 

Дегазація способом стирання основана на розкладу і змиванню отруйних речовин водяними 
розчинами миючих засобів при високих температурах. Дегазації стиркою підвергаються вироби з 
бавовнянопаперових тканин, а також ватяний одяг. В якості миючого розчину використовується 
0,3 %-й водяний розчин порошку СФ-2У (СФ-2). 

Дегазація провітрюванням (природна дегазація) може бути використана для всіх видів одягу, 
взуття і індивідуальних засобів захисту, особливо в випадках їх зараження отруйними речовинами. 
Вона проводиться при наявності часу і при відсутності інших засобів дегазації. Дегазація провіт
рюванням найбільш швидко проходить в літніх умовах при температурі 18-25 °С. 

45. Дезинфекція 

одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту здійснює-ться обробкою пароповітряною або 
пароформаліновою сумішкою, кип'ятін-ням, замочуванням в розчинах для дезинфекції (або 
протиранням ними), стиркою. 

Обробка пароповітряною сумішкою використовується для дезинфекції всіх видів одягу і 
індивідуальних засобів захисту, крім шубно-хутрових, шкіряних і валяних виробів, які підлягають 



2 
с\> 
~. обробці пароформаліновою сумішкою в відповідності з інструкціями експлуатації дезінфекційно
го 3; душо-вих автомобілів (ДЦА) і дезінфекційно-душових причепів (ДДП). 
С ^ Обробка кип'ятінням використовується для дезинфекції виробів з бавовнянопаперових тканин і 
* 3; індивідуальних засобів захисту, виготовлених з резини і прорезинених тканин. Дезинфекція 
§ 0 1 кип'ятінням проводиться в бучильній установці БУ-4М, дезінфекційних бучильниках і в різних 
2. о> підруч-них засобах (баках, котлах, бочках і т. д.). 
>< § Дезинфекція замочуванням в розчинах для дезинфекції підвертаються вироби з 
§ ^ бавовнянопаперових тканин і індивідуальні засоби захисту. Дезинфекція одягу і індивідуальних 
Р 3; засобів захисту, заражених вегетатив-ними формами мікробів, проводиться замочуванням в 5%-му 
ф і водяному розчині фенолу, лізолу або нафталізолу (при зараженні вірусом натуральної віспи 

5 концентрація збільшується до 8%), 3%-му розчині монохлораміну або в 2,5 %-му розчині 
О формальдегіду протягом 1 год. При зараженні споро-вими формами мікробів замочування 

ф З 

55. Медицинские средства защиты. 

"б проводиться в 10 %-му розчині фор-мальдегіду протягом 2 год. 
„С о5 Дезинфекція одягу і індивідуальних засобів захисту методом стирки проводиться за 
Ф і спеціальними технологіями. 

з І І 
§ § 51. Евакуційні органи ЗНУ, підрозділу. 
о ^ з 
СУ) Ф І Евакуційна комісія ЗНУ - предс. Грищак В.З. ( ? ? ? ? - н е 100%) 
ф ^ Евакуційна комісія мат.факультету - предс. Кондратьева Н.О. 
0\ О 
О з -
5 О . 
Ф ^ ! 
3; § і К медицинским средствам защиты относятся АИ- 2, ИПП-8. 
Ф^ Зз ; Аптечка индивидуальная АИ- 2 предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи 
^5 Ф і в целях предотвращения тяжелых последствий от воздействия ОМП, а также для 
О) ф предупреждения и ослабления инфекционных заболеваний. 
2 0 1 і Она содержит различные средства для профилактики и оказания первой помощи. 
ХЗ С*) ; 
0) 0\ Рассказываю о препаратах находящихся в АИ - 2. 
ф 1 гнездо - противоболевые средства (промедол) 
О ^ 2 гнездо - средство против ФОВ (тарен - 6 табл.) 
5 Ф 3 гнездо - противобактериальное ср-во 2 (сульфадеметоксин — 15 таб.) 

4 гнездо - Радиозащитное ср-ва 1 (цистамин - 6 табл - 2 фл.) 
£3 У 5 гнездо-противобактериальное сре-во №1 (тетроцеклин - 5 табл.) 

О 

2 4 1
;

 6 гнездо - Радиозащитное ср-во №2 (калийиодид - 10 табл.) 

-г- 0) 

-ф ф 5 7 гнездо - Противорвотное ср-во (этапиридин - 5 табл.) 

2
- Ф О) Раствор йода 4 - 5 капель на стакан воды в течении 7 дней. Это тот же препарат йодистого 

5 5 калия. 

§ С капельно - жидких ОБ попавших на открытые участки кожи и одежды. ИПП - 8 состоит из 

-С I 3 Индивидуальный противохимический пакет ИПП - 8 предназначен для обезвреживания 

^ Зз * I стеклянного флакона со специальной жидкостью (жидкость ядовита и при попадании на 

С; О слизистые оболочки вызывает их поражение) и ватно - марлевых тампонов. Флакон и тампоны 

5§ 2' упакованы в полиэтиленовый пакет, там же находятся инструкция о порядке пользования ИПП -

50 • • 8. 

5 ^ Порядок пользования аптечкой АИ - 2 

Ф Средство при отравлении ФОБ (Тарен) - гнездо 3 2, пенал красного цвета, Принимать по 

ї. і 1 таблетке по сигналу ГО. При нарастании признаков отравления принять еще одну таблетку. 
^ "о" Детям до 8 лет на один прием дать УА таблетки, а от 8 до 15 лет - ХА таблетки. 
О О Противобактериальное средство № 2, (сульфаддематоксин) - гнездо № 3 большой 
О Си бесцветный канал. Принимать после облучения при возникновении ЖК расстройства по 7 
З ІЗ 
О 3' таблеток в 1 прием в первые сутки, по 4 табл., в последующие 2 суток. Детям до 8 лет за 1 прием в 

* ї 
с со 



первые сутки дать 2 таблетки, а от 8 до 15 лет 3,5 табл., В последующие 2 суток 1 таблетку и 2 
соответственно. 

Радиозащитное средство № 1 (цистам и н) - гнездо № 4 - два пенала разового цвета. 
Принимать при угрозе облучения 6 табл. Запивая водой. При новой угрозе облучения через 4 — 5 
часов принять еще 6 таблеток. Детям до 8 лет-1,5 таблетки, а от 8 до 1 5 - 3 таблетки. 

Противобактериальное ср-во №1 (тетроцеклин) - гнездо № 5 - два пенала бесцветные с 
квадратным корпусом. Принимать при угрозе или бактериальном заражении, а также при ранах и 
ожогах содержимое одного пенала (5 таблеток), запивая водой. Содержимое второго пенала 
принять через 6 часов. Детям до 8 лет на один прием - 1 таблетку, а от 8 до 15 лет - 2,5 табл. 

Радиозащитное средство № 2 (Йодистый калий)- гнездо № 6 - пенал белого цвета. 
Принимать взрослым и детям по одной таблетки - 10 дней, после выпадения Pia осадков при 
употреблении в пищу свежего молока. 

Противорвотное ср-во (этапиридин) - гнездо № 7 - пенал голубого цвета. Принимать - 1 
табл. Сразу после облучения, а также при появлении тошноты. Детям до 8 лет 14 табл., а от 8 до 15 
- Vi табл. 

57. Подбор шлем - масок. 

Для детей 
противогаз П Д Ф с о с т о и т из маски МД -1А - 3 и 4 роста , а для д е т е й 

старшего, ш к о л ь н о г о в о з р а с т а л и ц е в о й ч а с т ь ю ШМ -624 - 0,1,2,3 р о с т о в . К 
лицевой маске в ы д а ё т с я ф и л ь т р у ю щ а я к о р о б к а 2П - 5, п р о т и в о г а з о в а я с у м к а , 
карандаш против з а п о т е в а н и я с т е к о л . 

При п о д б о р е ш л е м - маски МД - 1 А д е л а ю т 2 и з м е р е н и я - о п р е д е л я ю т 

Наименование измерений 
Размеры лицевой части МД - 1А 

Наименование измерений 3 рост 4 рост 
Высота лица , мм 85 -92 92 - 99 
Ширина лица , мм 111 - 119 119 - 123 

Маска ШМ - 62У п о д б и р а ю т с я по з а м к н у т о й л и н и и и з м е р е н и я головы 

Наименование 
измерений 

Размеры лицевой части ШМ -62 У Наименование 
измерений 0 1 2 3 

Вертикальный о х в а т 
головы, см. до 63,0 63,5 + 65,5 66,0 + 68,0 68,5 + 70 
Для взрослых 

Подбор взрослых противогазов производиться: измеряется овал лица 

0 1 2 3 4 
шлем - маски до 63 см. 63,5-65,5 66,0-68,0 68,5-70,5 от 71 и > 

шлем - маски с мембраной 
до 61 см. 61,5-64,0 64,5-67,0 64,5-67,0 

67,5 и 
более 

маски по двум изм. - 99-109 мм 109-119 мм 119 и более -

59. Перша медична допомога при переломі кісток 



Поняття про переломи. Ознаки перелому. 
До основних ознак перелому належать: біль, набряк тканин ,ненормальна рухомість кісток 
у місці травми, порушення функцій кінцівок. При відкритих перелома з рани можуть 
виглядати частини зламаної кістки. При переломах кісток кінцівок відбувається їх 
вкорочення та викривлення. Пошкодження ребер часом утруднює дихання. 
Переломи кісток таза та хребта часто спричиняють розлади сечовиділення і порушення 
функцій нижніх кінцівок. Переломи кісток черепа супроводжуються кровотечею з вух. 
Під час тяжких переломів нерідко настає шоковий стан, особливо у випадках відкритих 
переломів, що супроводжуються артеріальною кровотечею. 
Під час подання допомоги використовують прийоми, спрямовані на забезпечення життя, а 
потім накладають пов ' я зки і проводять іммобілізацію. 
Транспортна іммобілізація - заходи щодо забезпечення нерухомості кісток у місці 
перелому. Здійснюється накладанням відповідних шин, виготовлених з табельних чи 
підручних матеріалів, фіксацією двох розміщених поряд суглобів тощо. Такі заходи 
зменшують біль, що попереджає розвиток шоку. 
Подання першої медичної допомоги при переломах. 
Способи та черговість застосування окремих прийомів подання допомоги визначається 
тяжкістю та місцем перелому, наявністю кровотеч, супутніх ушкоджень , загальним 
станом організму. Накладання шини потрібно проводити безпосередньо на місці 
травмування, виявляти обережність, щоб не допустити зміщення відламків. Вправляти 
відламки кісток категорично забороняється, оскільки це може, наприклад, закритий 
перелом перетворити на відкритий, збільшити біль і створити умови для розвитку шоку. 
Під час іммобілізації кінцівок пошкодженій частині тіла намагається надати шинами чи 
підручними засобами, якщо це можливо, найбільш природного положення. Якщо ж ні, то 
зайві маніпуляції забороняються . Також не дозволяється формувати та моделювати шини 
безпосередньо на потерпілому. 
За наявності рани в місці перелому, обережно розрізають одяг, обробляють рану та 
накладають асептичну пов 'язку . Стежать за тим, щоб пов ' я зка не давила на місце 
перелому. Потім накладають шину. Вразі відсутності рани шину накладають поверх 
одягу. 
У випадках, коли потерпілий має кілька переломів, у першу чергу зупиняють кровотечу, 
дають знеболюючий засіб, потім обробляють найнебезпечніші відкритиі переломи, а вже 
потім - закриті. 

60. Перша допомога при ураженні електричним струмом 

Спочатку потерпілого слід звільнити від контакту з електрострумом (якщо це не зроблено 
раніше). Необхідно в ідключити джерело живлення. Я к щ о ж це з якоїсь причини зробити 
неможливо, треба скинути обірваний провід дерев 'яним сухим ціпком. 
Якщо людина, яка надає допомогу, одягнена в гумові чоботи й рукавички, то потерпілого 
можна відтягнути від електропроводу. 
При припиненні дихання роблять штучне дихання. Потім уводять серцеві й серцево-
судинні засоби (10 %-ний розчин адреналіну — 1 мл, кордіамін — 2 мл, 10-%-ний розчин 
кофеїну— 1 мл підшкірне) , засоби, що стимулюють дихання (1 %-ний розчин лобеліну - 1 
мл внутрівенне повільно або внутрім'язово). 
На електроопікову рану накладають стерильну пов'язку. 

61. Перша допомога при отруєнні чадним газом 

Чадний газ (окис вуглецю) — безколірний газ без запаху. Головна небезпека полягає в 
тому, що чадний газ через легені швидко проникає в клітини крові, заміняє кисень, що 
міститься в еритроцитах. Внаслідок цього в організмі виникає кисневе голодування 



(гіпоксія).Отруєння може статись під час роботи бензинових двигунів, при згорянні 
природного газу, при пожежах та на деяких промислових об'єктах. Велика кількість 
смертельних випадків відбувається у закритих приміщеннях з в ідсутньою вентиляцією, 
наприклад, в гаражах. 
Ознаки та симптоми отруєння чадним газом* головний біль, нудота;» задуха;* 
сплутаність свідомості;» м'язова слабість;» червоний колір обличчя;» тривала дія чадного 
газу може привести досмерті . 
Перша допомога при отруєнні чадним газомСлідуйте принципам надання медичної 
допомоги при інгаляційних отруєннях. Негайно викличте машину «швидкої медичної 
допомоги».» Постраждалого необхідно винести на свіже повітря.» Рятівники не повинні 
знаходитися під д ієючадного газу тривалий час, пам'ятаючи, щозвичайний протигаз не 
захищає від цього газу. Для надійного захисту потрібний гопкалі-товий патрон або 
ізолюючий протигаз.» Кращим засобом лікування є тривале дихання киснем.» При зупинці 
дихання та кровообігу — серцево-легенева реанімація. 

62. Методи і способи зупинки кровотечі 

Капілярні кровотечі швидко припиняються після накладення простої або такої, що давить 
пов'язки. 
Після накладення пов'язки, що давить, припиняються також венозні і невеликі артеріальні 
кровотечі. 
При пораненні великих артерій найнадійнішим способом тимчасової , зупинки кровотечі 
являється накладення джгута вище за місце поранення. Джгут може бути застосований 
тільки при кровотечах з судин кінцівок. 
Для зупинки сильних артеріальних кровотеч з посудин голови і шиї слід притиснути 
артерії до довколишніх кісток нейтральніше місця поранення. При сильних артеріальних 
кровотечах цим методом користуються протягом часу, необхідного для накладення 
джгута. 
Для тимчасової зупинки кровотеч удаються ще до максимального згинання кінцівки в 
суглобі вище за місце поранення, заздалегідь поклавши в місце згину бинт, що щільно 
скачав, грудки вати або марлі. 
Для зупинки кровотечі пов 'язкою, що давить, на рану накладають асептичний 
перев'язувальний матеріал, на нього - щільно згорнута грудка вати або марлі, після чого 
пов'язку щільно прибинтовують. При цьому в області рани здавлюються м'які тканини з 
кровоносними судинами, що проходять в них, що обумовлює припинення кровотечі з 
пошкоджених посудин. 

63. Реанімаційні заходи. Порядок проведення штучного дихання і 
непрямого масажу серця 

Реанімація - це сума активних і своєчасних заходів по в ідновленню життєво важливих 
функцій організму (органів дихання, діяльності серця.. .) , порушення яких спостерігається 
під час і після хірургічних операцій і травматичних пошкоджень . Завданням реанімації є 
вивчення закономірностей вмирання організму і в ідновлення його функцій, профілактика 
термінальних станів і розробка найбільш удосконалених методів оживлення організму. 
Порядок проведення реанімаційних заходів включає наступні етапи: 
Визначення наявності дихання та скорочень серця. 
Визначення наявності абсолютних ознак смерті. 
Ревізія прохідності дихальних шляхів та її відновлення. 
Штучна вентиляція легень. 
Масаж серця при його зупинці . 



Перед проведенням штучного дихання потрібно відновити прохідність дихального каналу 
у потерпілого без свідомості . Необхідно зробити таке: 
1. Покласти потерпілого горизонтально на спину, при цьому порушення дихання виникає, 
як правило, внаслідок западання язика. Для попередження западання язика необхідно 
висунути вперед н и ж н ю щелепу потерпілого, відкрити рот, зігнути голову. 
2. Звільнити ділянку шиї, грудної клітки, тулуба від стягуючих предметів одягу (краватки, 
пояса, ременя, бюстгалтера і т . інше). 
3. Відкрити рот і впевнитись у відсутності сторонніх тіл в ротовій порожнині (харчових і 
блювотних мас, крові , слизу). Голову потерпілого повертають на бік, відкривають рот, 
очищають порожнину рота пальцем, обгорнутим марлею або хусточкою. 
4. Закинути максимально голову назад і видихнути в рот потерпілого повітря (для нього 
це вдих). 
5. Через деякий час знову провести видих повітря в рот потерпілого. Слідкувати за 
грудною кліткою. 
З естетичних і гігієнічних міркувань штучне дихання м о ж н а проводити через марлю, 
носову хусточку. 
Суть методу зовнішнього масажу серця заключається в тому, що здавлюючи серце між 
грудиною і хребтом, вдається виштовхнути невеликий о б ' є м крові в магістральні судини 
великого і малого кола кровообігу, цим самим штучно підтримувати кровообіг і функцію 
життєво важливих органів. 
Для проведення зовнішнього масажу серця необхідно потерпілого чи хворого покласти на 
тверду поверхню (землю, дерев 'яний щит) або (якщо хворий знаходиться в ліжку) 
підкласти під грудну клітку широку рівну дошку, щоб створити тверду основу. Це перша 
умова ефективності зовнішнього масажу серця. 
Далі той, хто надає допомогу, вибирає позицію зліва або справа від потерпілого, промацує 
нижній кінець грудини і кладе долоню на два пальці вище мечоподібного відростка. Друга 
рука розміщена під кутом. Дуже важливо, щоб пальці не доторкалися до грудної клітки 
(профілактика перелому ребер) . 
Надають допомогу поштовхами, натискаючи на грудину, зм іщуючи при цьому її в напрямі 
до хребта на 3-5 см, у дорослого кількість поштовхів повинна бути не менше 60 в одну 
хвилину. Натискати треба не тільки використовуючи силу рук, але й вагу тулуба. 
Дітям до 10-12 років зовнішній масаж серця слід проводити кінчиками двох пальців: 
кількість поштовхів 70-80; 100-120 в одну хвилину. 

Критеріями ефективності проведеного масажу є поява пульсу на сонних і стегнових 
артеріях при кожному натисканні на грудину, звуження зіниць. 

Зовнішній масаж серця ізольовано не роблять, а поєднують з штучною вентиляцією 
легень, і називається це серцево-легеневою реанімацією. 

64. Порядок дій при виникненні нестандартних ситуацій: 


