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контрольна робота
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Викладач:
Чекулаєв Д.І. старший викладач кафедри організації будівництва
та охорони праці
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТИ
ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ: З ОСНОВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НА СУБ’ЄКТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ІНДИВІДУАЛЬНИМИ І
КОЛЕКТИВНИМИ
ЗАСОБАМИ
ЗАХИСТУ
ТА ЗДОБУВАЮТЬ
НАВИЧКИ З ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

Програмні результати навчання:
ПРН5. Обґрунтовувати екологічну безпеку проектів; розробляти проекти з охорони
освітнього середовища.
ПРН9. Здійснювати аналіз параметрів теплових мереж та їх гідравлічних режимів;
виконувати обґрунтований підбір параметрів; автоматизувати; забезпечувати надійність
роботи в випадку аварій.
А саме:
• організацію та задачі єдиної державної системи цивільного захисту та її
складові;
• організацію цивільного захисту на суб’єкті господарювання;
• заходи з попередження надзвичайних ситуацій;
• організацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
володіти:
•

•

методикою прогнозування можливої радіаційної, хімічної, біологічної
(бактеріологічної) обстановки, яка може виникнути в наслідок надзвичайних
ситуацій;
методикою оцінки стійкості роботи суб’єктів господарювання до дій різних
вражаючих факторів;

вміти:
•

•

проводити ідентифікацію надзвичайних ситуацій, досліджувати умови їх
виникнення і розвитку та забезпечувати скоординовані дії що до попередження
їх на суб’єкті господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;
практично здійснювати заходи захисту персоналу і населення, в межах своїх
повноважень, від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування
зброї.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ п/п

Назва тем

1

Єдина державна система цивільного захисту та
повноваження суб’єктів забезпечення цивільного
захисту
Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій
Запобігання надзвичайним ситуаціям,
реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація
їх наслідків
Разом

2
3

Кількість годин
лекції

практич- самоні
стійна

2

6

26

2

4

28

4

6

27

8

16

81

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними
засобами оцінювання:
Засоби оцінювання

Вид контролю
Індивідуальна контрольна робота
(виконання та захист)
Поточний контроль знань (експрес
контроль)
Участь у олімпіадах
Разом

Кількість
у
семестрі

Мінімальна Максимальна
кількість
кількість
балів
балів

1

30

50

2

30

40

60

10
100

1

Індивідуальна контрольна робота (виконання та захист) передбачено з розділу
«Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Виконується
студентами в аудиторії і складається з кейсів індивідуальних завдань (задач).
Два рази за семестр проводяться експрес контроль по вирішенню задач з оцінки
обстановки, наприклад:
1. Визначити допустиму тривалість перебування аварійної команди в будинку під
час рятувальних робіт, коли рівень радіації на відкритій місцевості складав 23
мР/год, установлена доза опромінення 20 мР, к=10.
1- 5,7;
2- 6,7;
3- 7,7;
4- 8,7;
5- 9,7;
6- 10,7
2. Визначити дозу, яку отримали робітники, що працювали на відкритій
місцевості 1 добу за умов, коли на початку їх роботи рівень радіації становив 11
мР/год, а в кінці - 1 мР/год.
1- 111;
2- 122;
3- 133;
4- 144;
5- 155;
6- 166.
Олімпіада проводиться для студентів, що не змогли з будь яких причин набрати
необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже набрану
кількість балів. Участь у олімпіадах передбачає презентацію матеріалів наукової роботи
за тематикою навчальної дисципліни на методичному семінарі кафедри.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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