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• знання процесів впливу шкідливих і небезпечних чинників,
Результати навчання:
що виникають у разі небезпечної події.
• обирати оптимальні способи та застосовувати засоби
захисту від впливу негативних чинників хімічного,
біологічного і радіаційного походження.
• вміння щодо проведення заходів з ліквідації надзвичайних
ситуацій та їх наслідків в умовах радіаційного, хімічного та
біологічного забруднення.
Курс дисципліни «Радіаційний, хімічний та біологічний
Короткий зміст
захист» формує в здобувачів вищої освіти уявлення про
навчальної програми:
способи і методи моніторингу навколишнього природного
середовища при організації та ведені радіаційної, хімічної та
біологічної розвідки і контролю їх підрозділами цивільного
захисту в надзвичайних ситуаціях. Оцінки та прогнозування
обстановки в надзвичайних ситуаціях радіаційного, хімічного
та біологічного характеру в мирний час та особливий період.
Порядок використання індивідуальних і колективних засобів
захисту в надзвичайних ситуаціях радіаційного, хімічного та
біологічного характеру. Ліквідація наслідків надзвичайних
ситуаціях радіаційного, хімічного та біологічного характеру.
Організація спеціальної обробки особового складу та
постраждалого населення.
• підготовка газодимозахисника;
Необхідні базові знання з
• підготовка пожежного рятівника;
дисциплін (за потреби):
• медична підготовка.
• виконання практичних вправ, усне опитування, тестування,
Методи і критерії
• підсумковий контроль (контрольний захід – диференційний
оцінювання:
залік): письмова форма.
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