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    Тема  1. Законодавчо  –  нормативна  база  у  сфері  цивільного  захисту.
Організаційна  структура  цивільного захисту  університету. Права  та  обов’язки
персоналу університету з питань ЦЗ.

  2

    Тема 2. Основні поняття про НС, оповіщення про НС. Дії персоналу ЛНМУ за
попереджувальним сигналом «УВАГА ВСІМ» та мовної інформації штабів ЦЗ.   2     1

    Тема  3. Організація  і  порядок  проведення  евакуаційних  заходів  при
виникненні надзвичайних ситуацій та в особливий період.

  2
   2

    Тема 4. Характеристика імовірних надзвичайних ситуацій, що загрожують 
персоналу університету. Способи їх запобігання і зменшення негативних 
наслідків.
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Тема 5. Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. Порядок 
видачі та користування ними. Нормативи. Медичні засоби захисту.

 
  1

   Тема 6. Джерела радіації. Поняття про дози опромінення. Основні норми 
поведінки та дій персоналу при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню 
місцевості. Режими радіаційного захисту.

    2

    Тема 7. Сильнодіючі отруйні речовини,що використовуються у промисловості.
Дії населення при аваріях з викидом СДОР. 

    2

     Тема  8.  Інфекційні  захворювання,  Правила  поведінки  персоналу  при
здійсненні ізоляційно – обмежувальних заходів.

   2

   Тема  9.  Пожежо  –  та  вибухонебезпечні  предмети.  Рекомендації  щодо
профілактики та дій при виникненні пожеж. Поведінка при виявленні вибухо-
небезпечних предметів. Дії персоналу при виникненні пожежі. Гасіння пожеж.

   2

          Тема 10. Правила поведінки та дій  при виникненні НС природного
характеру ( штормове попередження, землетрус, ожеледь, сніжних заносів і т.п.). 

   2

      Тема 11. Засоби колективного захисту персоналу університету, підвищення
захисних властивостей житла.

  2

     Тема 12. Дії персоналу при виникненні терористичних проявів (отримання
інформації  про  закладання  вибухових  пристроїв,  захоплення  заручників,
поштовий тероризм і т.п.). 
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           Тема 13.  Порядок і правила надання першої допомоги при різних типах
ушкоджень.  Основні  правила  надання  першої  допомоги  в  невідкладних
ситуаціях.   Екстренна  допомога  при  електротравмах,утопленні,  кровотечі,
переломах кісток і т.п.

        

     1

             Тема 14. Поняття про надзвичайний та воєнний стан. Дії персоналу при
оголошенні надзвичайного та воєнного стану.

  2

          Тема 15. Морально-психологічна підготовка персоналу  до дій в умовах
НС. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей.

  2
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