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ТЕМАТИКА 

для спеціальної підготовки працівників, які входять до складу 

формувань цивільного захисту 

Назва теми Курсове 
навчання 

Загальна складова 
Характеристика небезпечних 

техногенних факторів притаманних сфері 
. . 

ДlЯЛЬНОСТl уншерситету та найближчих 

потенційно небезпечних об'єктів. 

Призначення 1 організаційна структура 

формування ЦЗ, функціональні обов' язки 
особового складу та його дії за планом 

приведення формування в готовність до 

виконання завдань. 

Організація захисту особового складу 
формування в ХОДl виконання 

рятувальних та інших невідкладних робіт 

в умовах НС мирного та воєнного часу. 

Організація санітарної обробки 
особового складу формувань, спеціальної 

обробки техніки і майна при зараженні 

радіоактивними, отруйними речовинами 

та бактеріальними засобами. 

Прийоми надання само - та 

взаємодопомоги при пораненнях, ошках, 

кровотечах, переломах в ход1 проведення 

рятувальних та lНШИХ невщкладних 
робіт. Перша медична та дошкарська 
допомога при гострих отруєннях 
небезпечними хімічними речовинами. 

Заходи безпеки при проведеню 
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1 

Форма навчання, години 

Індивідуальн 
Спеціальні 
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теми назва теми

Форма навчання, години

Курсове
tIавчання

Iндивiдуальн
е навчання

спецiальнi
об'ектовi
тренyвання

рятувiIльних та iнших невiдкладних робiт
при лiквiдацii наслiдкiв стихiйного лиха,
аварiй, катастроф та проявiв
терористичних aKTiB.

|.7 , Взаемодiя особового складу формувань
при проведеннi робiт у районах НС.

1

1.8. ЩiТ формувань при загрозi та лiквiдацii
наслiдкiв терористичних aKTiB.

1

2 Спецiальна складова
2.1. fля ряmувшльнuх формувань

2,1.1 Розшук та визволення потерпiлих з пiд
завалiв будiвель, зсувiв, снiгових лавин.
Прийоми та способи рятування людей з
BepxHix поверхiв зруйнованих або
пЕuIаючих будiвель.

2

2.|.2. Завалення нестiйких конструкцiй споруд
та ik пiдсилення. .Щii особового складу
формування з рятування людей iз
завалених захисних споруд.

1

2.|.з. Евакуацiя людей та майна iз зон
затоплення (пiдтоплення), осередкiв
пожеж та територiй, забруднених
радiоактивними небезпечними хiмiчними
речовинами..

2

2.|.4. Способи транспортування та розмiщення
потерпiлих на транспортних засобах

1

2.4. fля поilсФtснлlх формувань
2.4,| Органiзацiя заходiв пожежноi безпеки в

унiверситетi.
1

2.4.2. Протипожежна TexHiKa. Вогнегаснi
речовини. Первиннi засоби
пожежогасiння.

2

2.4.4. .Щii особового складу при гасiннi пожеж. 2
2.6. [ля меduчнлtх форлtувань

2.6.| Медична допомога постраждалим при
НС. Медичнi засоби захисту.

2

2.6.z. Органiзацiя роботи медичного
формування при виконаннi завдань за
призначенням.

2

2.6.з. Щii особового складу формування при
наданнi першоi медичноi допомоги
постраждЕrли пiд час НС.

2

2,9. [ля формувань раdiацiйноzо i хiмiчноzо
спосmерехlсення

2.9.| Органiзацiя радiацiйного i xiM. контролю.
Прилади радiацiйноТ та хiмiчноi розвiдки.

2
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теми назва теми

Форма навчання, години

Курсове
iIавчання

Iндивiдуальн
е навчання

Спецiальнi
об'сктовi

2,9.2. Органiзацiя радiацiйного i *iппi.r"ого
спостереження, Мережа спостереження
та лабораторного контролю.

1

2.9.5. CaHiTapHa обробка людей. 1

2.13. [ля форлtувань зв'язку
2,|з.l Засоби зв'язкуо якi " "i о"наще"нi

формування.
2

2.Lз.2. Органiзацiя та забезпечення сталrого
зв'язку у районах стихiйного лиха, аварiй
та катастроф.

2

2.1з.з. Порядок розгортання та експлуаrацii
засобiв зв'язку у рiзних умовах
надзви чайних ситуадiй.

2

2.14. fля формувань охоронu zромаdськоzо
поряdку
2.14.| Правова основа введення режиму

надзвичайного стану.
1

2.14.2. {iT формувань при проведеннi евакуацiТ
населення.

2

2.14.з. Забезпечення громадського .rор"дку,
попередження та припинення випадкiв
мародерства, розкрадання матерiальних
цiнностей при лiквiдацii наслiдкiв
стихiйного лиха, аварiй та катастроф.

2

2.14.4. Психологiя натовпу. Попередження
панiки серед населення.

i

2.17. !ля пункmу вudачi засобiв
iHd uв idy аль Hozo з ах uс mу

2.17.1 Органiзацiя та порядок роботи пункту
видачi засобiв iндивiдуальпого захисту
пiд час НС.

2

2.17.2. Обладнання робочих мiсць пункту 
"идачiзасобiв iндивiдуального захисту та

обов'язци особового складу пункту.

2

2.|7,з. Дii особового складу пункту видачl
засобiв iндивiдуального захисту в разi
загрози виникдення або виникнення НС.

2

Проректор з навч€шьно-науково-
виробничих питань розвитку i
адмiнi стративно-господарськоI дiялъностi В.С. Строяновський


