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Анотація

Перший змістовний модуль навчального посібника присвячений питанням
організації і проведення цивільного захисту населення і працівників в умовах
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру і містить
достатню навчально-методичну інформацію для пізнання змісту та
правильного застосування відповідних заходів захисту в умовах надзвичайних
ситуацій. Наведено законодавче і нормативно-правове забезпечення
цивільного захисту держави, установ і організацій, розглянуто призначення,
завдання і основні заходи у сфері цивільного захисту, а також структура,
режими функціонування та система органів управління єдиної державної
системи цивільного захисту України. Основна увага приділяється вивченню
питань організації цивільного захисту в установах і організаціях як об’єкта
системи цивільного захисту України, що дає можливість студентам
університету отримати необхідні знання з найважливіших питань цивільного
захисту.

Питання охорони праці в галузі відображені у другому змістовному модулі
посібника та розкривають зміст охорони праці як системи правових,
соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження
здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Студентам розкривається
основна ідеологія існуючої системи управління охорони праці: це загальне
розуміння всіма учасниками виробничого процесу наявності ризиків
отримання травм на надбання професійних захворювань; і необхідність
вжиття заходів захисту людини від негативного впливу шкідливих виробничих
факторів.

Для студентів, викладачів та широкого кола читачів.
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