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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Практичних заняття№1 - 2 год. 

План 

1. Загальні положення про цивільний захист. 

2. Завдання, які вирішує цивільний захист. 

3. Структура цивільного захисту України. 

4. Загальні обов’язки населення щодо цивільного захисту . 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою):Опрацювання структури цивільного захисту 

України. 

Рекомендована література до теми № 1: (1.1.;2.1.) 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ НС.  

практичних заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних 

ситуацій. 

2. Запобігання виникненню НС. 

3. Організація життєзабезпечення населення в НС. 

4. Ліквідація наслідків НС. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою):Скласти план профілактики надзвичайних 

ситуацій. Скласти план ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 Рекомендована література до теми № 2: (1.1.; 2.1.; 2.2.) 

 

 

ТЕМА 3. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ПРИ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СТАНАХ.  

Практичних заняття № 3 – 2год. 

План 

1. . Основні принципи та способи захисту населення та територій у НС. 

2. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення. 

3. Медичний захист населення. 

4. Сигнали ЦО. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою):Ознайомлення та практичне використання 

індивідуальних та колективних засобів захисту. Сигнали ЦО. 

Рекомендована література до Теми 3: (1.2.2.; 2.1.; 2.3.;) 
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ТЕМА 4. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СТАНАХ. 

Практичних заняття № 4 – 2 год. 

План: 

1.Клінічна смерть та її основні ознаки 

2.Реабілітаційні заходи 

3.Можливості ускладнення реанімації та їх попередження. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Забезпечення прохідності верхніх 

дихальних шляхів. Потрійний прийом при забезпеченні прохідності дихальних 

шляхів. Методика проведення штучної вентиляції легень.  

Методика штучного масажу серця. Ознаки оживлення постраждалого 

Рекомендована література до теми № 4: (1.3.6.; 1.4.3.;2.1.) 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів на практичних 

та семінарських заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань з 
дисципліни «Цивільний захист» ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 
для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


