
Шановні студенти групи П-23! 18.11.21  чекаю Вас на заплановану зустріч з дисципліни 

Безпека життєдіяльності. Пара почнеться за розкладом  11:35 на платформі ZOOM. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема. Глобальні проблеми людства 

План 

1. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів 

масового ураження. 

2. Соціальні фактори, що впливають на життя і здоров’я людини. 

3. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність 

наразитися на небезпеку. 

4. Поняття про психоемоційні напруження. 

5. Частота змін стресових станів у людей, котрі перебувають у районі 

надзвичайних ситуацій. 

 

Ключові поняття: тероризм, урбанізація, шкідливі звички, соціальні хвороби, 

маніпуляція, натовп, психоемоційні напруження, корупція, екологічна криза, проблеми 

людства, алкоголізм, наркоманія. 

 

Рекомендовані теми для рефератів 

1. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів 

масового ураження. 

2. Види тероризму: збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного 

значення. 

3. Аналіз аварійних ситуацій, що виникають під час технологічного тероризму. 

4. Наркоманія і наркотики. 

5. Критерії оцінювання уразливості щодо терактів та зміцнення стійкості 

роботи об’єктів підвищеної небезпеки. 

6. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. 

7. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку 

суспільства. 

8. Урбанізація в Україні. 

9. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 

10. Корупція і криміналізація суспільства. 

11. Маніпуляція свідомістю. 

12. Злочинні посягання на людину. Поводження людини в натовпі. 

 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що означає поняття «тероризм»? 

2. Які проблеми людства називають глобальними? 

3. Як поділяють соціально-політичні конфлікти? 

4. Дайте визначення поняття «стрес». 

5. Які існують види тероризму? 

6. Назвіть різновиди сучасного тероризму. 

7. Які соціальні фактори впливають на життя і здоров’я людини? 

8. У чому полягає сутність корупції? 

9. Які наслідки наркоманії? 

10. Як діє тютюн на організм людини? 



11. Якої шкоди організму людини завдає алкоголь? 

12. Що означає поняття «криміналізація»? 

13. У чому полягає механізм маніпулювання свідомістю? 

14. Що розуміють під поняттям «маніпуляція свідомістю»? 

15. Які фактори впливають на рівень злочинності? 

16. Назвіть різновиди натовпу. 

17. Які властивості характерні для натовпу? 

18. Якими явищами проявляється психічна втома? 

19. Які види злочинних посягань на людину? 

20. Який вплив мають емоції на здоров’я та працездатність? 

21. Назвіть причини виникнення тривалих стресів? 

 

Ситуації та завдання для обговорення в аудиторії 

Ситуація 1. На центральній площі міста відбувався концерт відомого співака. 

Зібралося дуже багато глядачів, і, щоб краще розгледіти свого кумира, задні ряди 

почали напирати на передні. Стало важко дихати, почалася тиснява. Ситуація виходила 

з-під контролю, виникла загроза паніки. Якою має бути поведінка в даній ситуації, адже 

вибратися з натовпу надзвичайно складно? 

 

Ситуація 2. Ваш товариш не розуміє, що його моральні вади (лінощі, 

хвалькуватість, грубість, брехливість, скнарість, егоїзм) можуть стати причиною 

ізоляції. Подумайте, які приклади з життя можна навести, щоб продемонструвати риси, 

характерні для зловмисників. Приклади повинні бути переконливими для вашого 

знайомого. Проведіть психоаналіз особистого стресу, навчіться керувати своїм станом і 

контролювати себе. 

 

Ситуація 3. Ви перебуваєте в натовпі, де виникла паніка. Як потрібно діяти в такій 

ситуації? 


