Додаток 5
до Методичних рекомендацій з організації
роботи атестаційних комісій щодо атестації
педагогічних працівників навчальних закладів,
навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту ДСНС
Орієнтовна
тематика методичних розробок
1. Територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного
захисту, склад та завдання.
2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного
захисту.
3. Організація планування заходів цивільного захисту суб’єкту
господарювання.
4. Структура, основні завдання, сили та засоби спеціалізованих служб
цивільного захисту (територіальні, об’єктові).
5. Утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту.
6. Організацій підготовки працівників суб’єкта господарювання за
програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.
7. Розрахунок угрупування сил та засобів для виконання рятувальних та
інших невідкладних робіт.
8. Організація укриття співробітників суб’єкта господарювання у
захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони).
9. Проведення заходів з евакуації на регіональному, місцевому,
об’єктовому рівні.
10. Планування та реалізація інженерно-технічних заходів цивільного
захисту.
11. Організація та реалізація заходів радіаційного і хімічного захисту
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
12. Організація та реалізація заходів медичного, біологічного та
психологічного захисту, санітарного та епідемічного забезпечення населення.
13. Порядок розробки та зміст плану основних заходів цивільного
захисту.
14. Порядок розробки та зміст плану реагування на надзвичайні
ситуації.
15. Порядок розробки та зміст плану локалізації та ліквідації наслідків
аварій.
16. Утворення регіональної, місцевої комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
17. Утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.
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18. Організація та порядок роботи диспетчерських служб суб'єктів
господарювання.
19. Організація проведення командно-штабних навчань та штабних
тренувань з керівним складом і фахівцями органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з цивільного захисту, керівниками підрозділів (служб,
формувань) сил цивільного захисту, керівниками підрозділів (посадовими
особами) з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання.
20. Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту.
21. Організація та проведення об’єктових тренувань спеціалізованих
служб і формувань цивільного захисту.
22. Організація та проведення протипожежних та протиаварійних
об’єктових тренувань і навчальних тривог.
23. Організація підготовки дітей дошкільного віку, учнів, студентів діям
у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності).
24. Організація роботи консультаційних пунктів з питань цивільного
захисту при житлово - експлутаційних організаціях та сільських (селищних)
радах.
25. Формування професійної компетентності педагогічних працівників
у сфері цивільного захисту.
26. Шляхи підвищення компетентності педагогічного працівника.
27. Інноваційні аспекти професійної діяльності сучасного педагогічного
працівника.
‘
28. Сучасні форми та методи активізації навчального процесу.
29. Технологія проектування особистісної методичної системи
педагогічного працівника.
30. Критерії передового педагогічного досвіду, технологія його оцінки,
вивчення, узагальнення та впровадження.
31. Використання у навчальному процесі сучасних інформаційних
технологій.
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