
 

 

  

38. Особливості кіно логічного розшуку постраждалих. 

39. Порядок виготовлення стінових проломів та проломів стелі. 

40. Організація управління аварійно-рятувальними роботами на зруйнованих 

будівлях. 

41. Поняття про управління в надзвичайній ситуації. 

42. Органи управління силами та засобами в при ліквідації надзвичайних си-

туацій 

43. Уповноважений керівник з ліквідації НС. 

44. Штаб з ліквідації НС. 

45. Підґрунтя для організації управління в умовах НС. 

46. Планування заходів реагування на НС. 

47. Інформування та оповіщення в умовах виникнення НС. 

48. Переведення органів управління сил та засобів у вищі ступені готовності. 

49. Організація управління силами та засобами в зоні НС. 

50. Організація взаємодії сил та засобів при ліквідації НС. 

51. Організація основних видів забезпечення дій у зоні НС. 

52. Організація безпеки праці при ліквідації НС. 

53. Пересувний пункт управління склад та вимоги до нього. 

54. Організація роботи пересувного пункту управління. 

55. Оперативний склад пункту управління. 

 

10.2. Плани практичних занять 

Плани практичних занять наведені у додатку 1 до цієї програми. 

 

10.3. Завдання для самостійної роботи курсантів 

Завдання для самостійної роботи слухачів наведені у методичному ма-

теріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Організа-

ція аварійно-рятувальних робіт». 

 

10.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

Матеріали до контрольних робіт заочної форми навчання наведені у 

додатку 2 до цієї програми. 

 

10.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

Пакет ККР для перевірки знань наведений у додатку 3 до цієї програ-

ми. 
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