
 





              Додаток №1  до наказу  

                                                                                                    від 11.01.2019р. №6 

Тематика 

для підготовки керівного складу університету з питань ЦЗ 

на 2019 рік (15 годин) 

 

 1.Задання та організаційні основи захисту учасників навчально-виховного процесу 

і працівників галузі від впливу надзвичайних ситуацій. Права та обов’язки учасників 

навчально-виховного процесу і працівників галузі з питань цивільного захисту (2 години); 

 2.Організація планування та методика проведення комплексного об’єктового 

навчання та комплексного об’єктового тренування у ВНЗ (3 години); 

 3.Організація планування підготовки співробітників університету з питань ЦЗ  

(2 години); 

 4.Заходи по захисту студентів та співробітників від небезпечних наслідків 

стихійних лих, аварій і катастроф (2 години); 

 5.Методика прогнозування масштабів зараження СДОР при аваріях на хімічно-

небезпечних ОНГ (2 години); 

 6.Режими радіаційного захисту населення при аваріях на АЕС в мирний та воєнний 

часи. Роль керівного складу при їх проведенні (1 година); 

 7.Організація і ведення рятувальних та інших невідкладних робіт по ліквідації 

наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф (2 години); 

 8.Порядок накопичення, організація зберігання та контролю технічного становища 

табельного майна цивільного захисту (1 година). 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Кодекс цивільного захисту України. 

2. Надзвичайна ситуація. Що робити? Пам’ятка для населення. Київ. 1998 рік. 

3. Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. 

Київ, 2005 рік. КНЕУ. 

4. Журнал «Надзвичайна ситуація» №1-12 2018 року. 

5. «Типова програма навчання працівників органів управління освітою і наукою, 

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі». Наказ начальника 

штабу ЦЗ, державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 

17.01.2002 року №28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток №2 до наказу  

                                                                                                    від 11.01.2019р. №6 

 

 

Тематика  

для підготовки співробітників університету 

з питань цивільного захисту на 2019 рік  

(12 годин) 

Теми загальної підготовки: 

1. Завдання та організаційні основи захисту громадян від впливу надзвичайних 

ситуацій. (1 година); 

2. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації. 

Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі за 

попереджувальним сигналом «УВАГА ВСІМ» та мовній інформації штабів ЦЗ  

(2 години); 

3. Дії студентів і співробітників при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненні 

місцевості. Дозиметричні прилади та робота з ними. Захисні споруди ЦЗ.  

(2 години); 

4. Сильнодіючі отруйні речовини, що використовуються у промисловості. Дії  

учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при аваріях з викидом 

сильнодіючих отруйних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу.  

(1 година); 

5. Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збудників. Правила поведінки 

населення при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів. (1 година); 

6. Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби 

індивідуального захисту, правила їх використання. (1 година); 

7. Рекомендації населення щодо профілактики та дій при виникненні пожеж. Правила 

поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. (1 година); 

8. Евакуація, порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове 

виведення студентів та співробітників із зони загрози життю та здоров’ю. 

(1 година); 

9. Надання само - і взаємодопомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій. 

Зупинка кровотечі. Накладання пов’язок, шин. Проведення масажу серця, 

штучного дихання. Евакуація постраждалим. (2 години). 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1.Кодекс цивільного захисту України. 

2.Надзвичайна ситуація. Що робити? Пам’ятка для населення. Київ. 1998рік. 

3.Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. 

Київ, 2005 рік. КНЕУ. 

4.Журнал «Надзвичайна ситуація» №1-12 2018 р. 

5.«Типова програма навчання працівників органів управління освітою і наукою, 

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі». Наказ начальника 

штабу ЦЗ, державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 

року №28. 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток №3 до наказу  

                                                                                                          від 11.01.2019р. №6 

 

Тематика 

Для підготовки особового складу невоєнізованих  

формувань університету з питань цивільного захисту  

на 2019 рік (15годин) 

 

 Теми загальної підготовки: 

 1. Кодекс цивільного захисту України. Організаційна структура цивільного захисту 

університету. (2 години); 

 2. Комплектування та підготовка особового складу невоєнізованих формувань.  

(2 години); 

 3. Функціональні обов’язки особового складу формувань цивільного захисту та дії 

при приведенні формувань у готовність.(1 година); 

 4. Радіаційно-небезпечні об’єкти. Радіоактивні випромінювання та методи його 

вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми 

радіаційної безпеки. Режими радіаційного захисту. (2 години); 

 5. Організація санітарної обробки особового складу формувань. Спеціальна 

обробка техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними та бактеріальними 

речовинами. (2 години); 

 6. Прийоми надання само - та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, 

переломах. Перша долікарська медична допомога при отруєннях сильнодіючими 

отруйними речовинами.(2 години); 

 7. Заходи безпеки на рятувальних та інших невідкладних роботах при ліквідації 

наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.(4 години). 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1.Кодекс цивільного захисту України. 

2.Надзвичайна ситуація. Що робити? Пам’ятка для населення. Київ. 1998рік. 

3.Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. 

Київ, 2005 рік. КНЕУ. 

4.Журнал «Надзвичайна ситуація» №1-12 2018 р. 

5.«Типова програма навчання працівників органів управління освітою і наукою, 

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі». Наказ начальника 

штабу ЦЗ, державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 

року №28. 

 

 


