
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад |

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»

НАКАЗ
« $ 9 » / ' /  20 / Л .  № ______  |

Про проведення підсумкового |
заліку з питань цивільного захисту ■
за 2018 навчальний рік серед працівників
Університету 1

1

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, Програми загальної 
підготовки працівників підприємств, установ, та організацій до дій у 
надзвичайних ситуаціях, затверджено наказом ДСНС України 06.06.2014 № 310 
(у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 № 458) та наказу Університету 
№995 від 28.12.2017 року «Про підсумки підготовки студентів та співробітників 
університету з питань цивільного захисту в 2018 році та завдання на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 
завідуючим кафедр, керівникам інших структурних підрозділів:

1.1. провести підсумковий залік з теоретичних знань і практичних навичок, 
згідно рекомендованої тематики цивільного захисту для працівників 
Університету з 19 листопада по ЗО листопада 2018 року (додаток №1);

1.2. подати результат заліку до відділу з питань цивільного захисту 
Університету (кім. 414, 1 корпус) до 17 грудня 2018 року (додаток № 2).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу з 
питань цивільного захисту Університету Г.А.Негрескула.

Ректор

Проект наказу вносить' 
начальник відділу з 
питань цивільного захисту

Г.А.Негрескул

Д.Г.Лук’яненко 

Узгоджено:
Помічник ректора -  начальник відділу 
кадрів^

Б.І.Чиж
юридичного відділу

Т.В. Овсяннікова

1

І

1

І

1

І

■я

і

і

■
і

Р



Додаток № 1

Тематика
для підготовки співробітників університету 
до дій надзвичайних ситуаціях на 201$ рік 

(12 годин)

Теми загальної підготовки:
1. Завдання та організаційні основи захисту учасників навчально- 

виховного процесу і співробітників університету від впливу надзвичайних 
ситуацій, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу і 
співробітників університету з питань ЦЗ (2години).

2. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про 
надзвичайні ситуації. Дії учасників навчально-виховного процесу і 
співробітників університету за попереджувальним сигналом “УВАГА ВСІМ” 
та мовній інформації штабів ЦЗ (2 години).

3. Правила поведінки та дій під час землетрусів, затоплень, селевих 
потоків, ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиць (2 години).

4. Сильнодіючі отруйні речовини, що використовуються у 
промисловості. Дії учасників навчально-виховного процесу і співробітників 
університету при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. 
Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша 
допомога ураженому (2 години).

5. Засоби колективного захисту учасників навчально-виховного 
процесу і співробітників університету. Підвищення захисних властивостей 
житла (2 години).

6. Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри. 
Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання (2 години);

ЛІТЕРАТУРА:

1. Кодекс цивільного захисту України.
2. Положення про єдину державну систему цивільного захисту.
3. Надзвичайна ситуація. Що робити?
4. Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях. 

Навчальний посібник. Київ, 1996р. КНЕУ.
5. Журнал “Надзвичайна ситуація”, №1-12 2016р.
6. “Типова програма навчання працівників органів управління освітою і 

наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі”. 
Наказ начальника штабі ЦЗ Міністерства освіти і науки України від 
17.01.2002р. №28.

Начальник відділу з 
питань ЦЗ



Додаток 2.
Відомість

про складання заліку з питань цивільного захисту співробітників

(інституту, деканату, кафедри, підрозділу)

№
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка 
здає залік

Залік
(зараховано)

Підпис особи, 
яка здала залік

Керівник занять________________________________  __________
(прізвище, ім’я, по-батькові) підпис

Члени комісії _________________________________  _________
(прізвище, ім’я, по-батькові) підпис

(прізвище, імя, по-батькові) підпис


