Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни:
"Цивільний захист"

Перелік контрольних запитань по першому модулю

1.

Навести класифікацію НС

2.

Охарактеризувати небезпечні фактори НС

3.

Навести завдання цивільної оборони України

4.

Розкрити принци побудови ЦО України

5.

Подати склад системи ЦО України

6.

Дати загальну характеристику ЄСЦЗ та ЦО

7.

Сформулювати мету та завдання ЄСЦЗ, ЦО

8.

Визначити координуючи органи ЄСЦЗ

9.

Визначити постійні органи управління ЄСЦЗ

10. Назвати рівні управління ЄСЦЗ, ЦО
11. Мета створення та галузь діяльності Інспекції ЦО
12. Перелічити основні завдання МНС України
13. Визначити керівників ЦЗ України за відповідними рівнями
14. Визначити керівників комісій ТЕБ та НС на відповідних рівнях управління
15. Навести склад сил ЦЗ України
16. Визначити основні завдання спеціалізованих формувань ЦЗ України
17. Визначити основні завдання захисту населення і територій у НС
18. Назвати функції оперативної групи МНС
19. Назвати основні завдання культури безпеки
20. Навести умови формування особистості безпечного типу
21. Охарактеризувати наслідки відсутності професійної культури безпеки
22. Визначити умови розвитку творчої особистості у внз
23. Навести методику прогностичної оцінки ОЕ (АТО)
24. Навести правила поведінки у якості заложника
25. Навести порядок розрахунку кількості вражених людей за видами НС

26. Розкрити призначення спеціалізованих служб ЦО
27. Навести режими функціонування ЄСЦЗ, ЦО
28. Навести види забезпечення у НС
29. Визначити сили та засоби оперативного реагування
30. Доповісти, хто та яким чином здійснює оповіщення та інформування
населення у НС
31. Охарактеризувати зони збитку, потенційної небезпеки та ризику
32. Оцінити збитки життю та здоров’ю людини

Перелік контрольних запитань по другому модулю

1.

Подати основні способи та заходи захисту населення у НС

2.

Доповісти, на яких рівнях формуються запаси матеріально-технічних
ресурсів

3.

Навести класифікацію ЗС за основними властивостями

4.

Навести норми захисних властивостей сховищ

5.

Розкрити призначення та подати класифікацію засобів індивідуального
захисту

6.

Назвати основні завдання планів ОЕ щодо реагування на НС

7.

Розкрити зміст правових норм в галузі захисту населення і територій від
НС

8.

Назвати відповідального за плануванням заходів ЦЗ

9.

Розповісти, як плануються заходи щодо ліквідації НС

10. Дати характеристику "Плану ЦЗ ОЕ"
11. Охарактеризувати способи евакуації та основні органи її забезпечення
12. Перелічити можливі причини зниження

стійкості роботи об'єктів

економіки з часом
13. Назвати фактори, які впливають на стійкість функціонування ОЕ в НС
14. Розкрити основні принципи та умови забезпечення стійкості ОЕ
15. Перелічити основні шляхи щодо підвищення стійкості роботи при НС

16. Навести спосіб оцінки стійкості до дії ударної хвилі ядерного вибуху
17. Навести спосіб оцінки стійкості до впливу світлового випромінювання ЯВ
18. Навести спосіб оцінки стійкості до впливу проникної радіації ЯВ
19. Навести спосіб оцінки стійкості до впливу електромагнітного імпульсу ЯВ
20. Дати характеристику АРіНР
21. Визначити складові роботи в осередках ураження
22. Розповісти, як здійснюється захист персоналу ОЕ при загрозі і виникненні
НС природного та техногенного походження
23. Назвати особу, яка здійснює загальне керівництво формуваннями і
проведенням заходів у структурних підрозділах ЦЗ
24. Перелічити основні заходи щодо життєзабезпечення постраждалого
населення
25. Розповісти, як здійснюється організація та проведення АРіНР у НС на ОЕ
при застосуванні ЗМУ
26. Навести сигнали оповіщення населення в НС

