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ТЕМА 1. Основні правила діяльності приватних детективних агентств 

та охоронних відомств 

1. Оформлення документів про виявлене кримінальне правопорушення. 

2. Оформлення документів про застосування заходів фізичного впливу 

для затримання правопорушника. 

3. Оформлення документів про застосування спеціальних засобів для 

припинення правопорушення та затримання правопорушника. 

4. Оформлення документів про застосування вогнепальної зброї. 

5. Оформлення документів особистого огляду. 

6. Оформлення документів про результати охорони місця події. 

 

ТЕМА 2. Безпека життєдіяльності та вимоги до охорони праці в 

правоохоронній галузі 
1. Нормативно-правові акти з охорони праці.  

2. Директиви ЄС з охорони праці.  

3. Економічне та соціальне значення охорони праці. 

4. Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в правоохоронній 

діяльності. 

5. Основні принципи державної політики України в галузі безпеки 

життєдіяльності та охорони праці при виконанні професійної діяльності. 

 

ТЕМА 3. Пріоритети при наданні першої медичної допомоги 

 

1. Поняття та класифікація травм.  

2. Поняття реаніматології та реанімація та їх значення для запобігання 

термінальних станів. Термінальні стани (процес згасання функцій 

організму та можливості відновлення життя). 

3. Клінічна смерть. Ознаки клінічної смерті. 

4. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Потрійний прийом 

при забезпеченні прохідності дихальних шляхів. 

5. Методика проведення штучної вентиляції легень. Найпростіші методи 

видалення твердих та рідких сторонніх тіл з верхніх дихальних шляхів. 

6. Методика штучного масажу серця. Ознаки оживлення постраждалого.  

7. Можливості ускладнення реанімації та їх попередження. 

8. Кровотечна система людини і кровообіг. Кровотечі та їх види.  

9. Травматичні та нетравматичні кровотечі. 

10. Артеріальна  та венозна кровотеча. Капілярна кровотеча.  

11. Зовнішні та внутрішні кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. 

12. Тимчасова та постійна зупинка кровотечі. Пальцева зупинка кровотечі. 

Пов’язка, джгут, згинання кінцівки.  

13. Правила накладання пов’язки. Накладання кров зупиняючого джгута. 

Асмара та стрічковий джгут. Імпровізований  джгут закрутка. Умови 

накладання  джгута та контрольні заходи. 

14. Кров зупинні лікарські засоби та засоби гомеопатії. Вікасол, анальгетики 

та інші ліки як засоби при кровотечі. 

 


