
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“    31   “            08           2016 р.                   м. Харків             №   165   .  
    
Про організацію службової підготовки з 
особовим складом університету  
у 2016–2017 навчальному році 
 
 
 Відповідно до Положення про організацію службової підготовки 
особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого 
наказом МВС України від 20.02.2015 № 189, наказу ДСНС України від 
15.08.2016 року № 391 “Про організацію службової підготовки осіб рядового і 
начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС 
України у 2016/2017 навчальному році” та з метою організації і проведення 
службової підготовки рядового і начальницького складу університету 
 
НАКАЗУЮ : 
 
 1. Організувати з 1 вересня 2016 р. і проводити до 31 травня 2017 р. 
заняття в системі службової підготовки з рядовим і начальницьким складом 
університету. 

1.1. Підбити підсумки службової підготовки за навчальний рік у період з 
1 по 10 червня 2017 року шляхом прийняття диференційованого заліку 
(тестування) з усіх видів службової підготовки, за результатами якого до 30 
червня 2017 року надати звіт до Департаменту реагування на надзвичайні 
ситуації. 

2. Затвердити розподіл годин занять зі службової підготовки у 
навчальних групах за видами підготовки (додатки 1-2). 

3. Заняття з фізичної підготовки проводити протягом навчального року у 
встановлені розпорядком дні та години.  

4. Мобілізаційну підготовку проводити за окремим планом. 
5. Організацію службової підготовки в університеті покласти на 

проректора з навчальної та методичної роботи полковника служби  цивільного 
захисту Назарова О.О. 

6. Загальне планування, організаційне забезпечення та контроль за станом 
службової підготовки в університеті покласти на навчально-методичний відділ 
(полковник служби  цивільного захисту Морозов А.І.). 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 



7. Призначити: 
7.1. Склад навчальних груп зі службової підготовки та відповідальних за 

організаційне забезпечення службової підготовки в групах (додаток 3). 
7.2. Відповідальних за видами службової підготовки (додаток 4). 
8. Відповідальним за видами службової підготовки до 10.09.2016 року 

скласти тематичні плани проведення занять з особовим складом та списки 
навчальних груп зі службової підготовки. 

9. Керівникам навчальних груп зі службової підготовки: 
 9.1. До 10.09.2016 року скласти календарні і тематичні плани, розклади 
занять зі службової підготовки в групах та організувати проведення занять і 
самостійну роботу особового складу. 
 9.2. Формувати навчальні групи за профілем діяльності підрозділів. 

9.3. Заборонити залучення особового складу навчальних груп на час 
проведення занять зі службової підготовки до інших робіт. 

9.4. Доповісти про підсумки службової підготовки та надати відповідну 
документацію до навчально-методичного відділу до 10 червня 2017 року. 
 10. Начальнику медично-санітарної частини-лікарю полковнику служби 
цивільного захисту Приходьку Ю.О.: 

10.1. Здійснювати медичне забезпечення занять з фізичної підготовки 
особового складу університету. 

10.2. Визначити осіб, які повинні займатися в групі лікувальної фізичної 
культури або звільнені від фізичної підготовки за станом здоров’я.  

11. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора університету 
з навчальної та методичної роботи полковника служби цивільного захисту   
Назарова О.О. 

 
 
 
 
  

Ректор університету  
генерал-лейтенант служби цивільного захисту          В.П. Садковий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
 
Перший проректор університету 
полковник служби цивільного захисту                В.В. Коврегін  
 
Проректор  
з навчальної та методичної роботи  
полковник служби цивільного захисту       О.О. Назаров 
 
Проректор з персоналу 
полковник служби цивільного захисту       В.М. Попов 
 
Проректор 
з наукової роботи –  
начальник науково-дослідного центру      В.А. Андронов 
 
Проректор - начальник відділу організації служби 
полковник служби цивільного захисту      О.М. Семків 
 
 
Начальник відділу адміністративної  роботи 
підполковник служби цивільного захисту      С.С. Щербак  
 
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту                 В.Д. Тогобицька  
 
Начальник сектора з питань  
запобігання та виявлення корупції 
підполковник служби цивільного захисту       С.О. Скляров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 2 прим.:  
1-  до справи; 
2 - до НМВ.  
Морозов 
27.08.2016 

 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 1 

до наказу НУЦЗУ 
від  31.08.2016  №165 

 
Розподіл годин 

 зі службової підготовки середнього та старшого начальницького складу 
НУЦЗ України у навчальних групах № 1-10  

 

Види підготовки Кількість годин 

Функціональна підготовка 16 
Тактична підготовка 20 
Загальна та спеціальна  фізична 
підготовка 200 

Психологічна підготовка 8 
Гуманітарна підготовка 8 
Мобілізаційна підготовка За окремим планом 
Загальнопрофільна підготовка 20 
Усього годин:                                                                              272 

 
 
 
 
Проректор з навчальної  
та методичної роботи 
полковник служби  цивільного захисту       О.О. Назаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 2 
до наказу НУЦЗУ 

від  31.08.2016  №165 
 
 

Розподіл годин 
 зі службової підготовки рядового і молодшого начальницького складу 

НУЦЗ України у навчальних групах № 11-14  
 

Види підготовки Кількість годин 
Функціональна підготовка 18 
Тактична підготовка 72 
Загальна фізична підготовка 12 
Спеціальна фізична підготовка 90 
Психологічна підготовка 13 
Гуманітарна підготовка 9 
Загальнопрофільна підготовка 32 
Усього годин:                                                                             246  
 

 
Проректор з навчальної  
та методичної роботи 
полковник служби  цивільного захисту       О.О. Назаров 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 3 
до наказу НУЦЗУ 

від  31.08.2016  №165 
Склад 

груп службової підготовки, керівників груп та їх помічників 
на 2016-2017 навчальний рік 

№ 
групи Склад групи Керівник групи 

Відповідальний за 
організаційне 
забезпечення  

1 2 3 4 
1 Проректори, начальники факультетів генерал-лейтенант  служби  

цивільного захисту 
Садковий В.П. 

полковник служби  
цивільного захисту 

Назаров О.О. 
2 Начальницький склад навчально-

методичного відділу, науково-
методичного центру навчальних закладів  
ДСНС України, центру інформаційних 
технологій, сектора редакційно-
видавничої діяльності 

полковник служби  
цивільного захисту 

Назаров О.О. 

підполковник 
служби  цивільного 

захисту 
Зимогляд Л.Г. 

3 Начальницький склад науково-
дослідного центру, докторантури, 
ад’юнктури, учений секретар, помічник 
ректора з міжнародного співробітництва 

полковник служби  
цивільного захисту 

Андронов В.А. 

лейтенант служби  
цивільного захисту  

Карпець К.М. 

4 Начальницький склад відділу персоналу, 
відділу виховної та соціально-
гуманітарної роботи, сектора 
психологічного забезпечення, відділу 
зв’язків із засобами масової інформації 
та роботи з громадськістю, клубу, 
оркестру, сектору по роботі з перемінним 
складом 

полковник служби  
цивільного захисту 

Попов В.М. 

майор служби  
цивільного захисту 

Муртазіна О.М. 

5 Начальницький склад відділу 
адміністративної роботи, юридичного 
сектора, режимно-таємного сектора, 
сектора мобілізаційної роботи, відділу 
матеріального забезпечення, відділу 
економіки та фінансів, відділу організації 
експлуатації нерухомого майна, медико-
санітарної частини, сектора технічного 
забезпечення, служби безпеки 
дорожнього руху, групи 
автотранспортного забезпечення 
 

полковник служби  
цивільного захисту 
Коврегін В.В. 

підполковник 
служби цивільного 

захисту 
Щербак С.С. 

6 Начальницький склад відділу організації 
служби, навчального полігону, відділу 
телекомунікацій,  сектора з питань 
запобігання та виявлення корупції 
 

полковник служби  
цивільного захисту 

Семків О.М. 

майор служби  
цивільного захисту 
Самойлов М.О. 



 
 
 
 
Проректор з навчальної  
та методичної роботи 
полковник служби  цивільного захисту О.О. Назаров 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Старший та середній начальницький 
склад структурних підрозділів 
факультету № 1 

полковник служби  
цивільного захисту 

Ромін  А.В. 

полковник служби  
цивільного захисту  

Шевелін  В.М. 
8 Старший та середній начальницький 

склад  структурних підрозділів 
факультету № 2 та навчальної пожежно-
рятувальної частини 

полковник служби  
цивільного захисту 

Бєзуглов О.Є. 

майор служби  
цивільного захисту 

Пономаренко Р.В. 

9 Старший та середній начальницький 
склад структурних підрозділів 
факультету № 3 

полковник служби  
цивільного захисту 
Куфлієвський А.С. 

майор служби  
цивільного захисту 

Боснюк В.Ф. 
10 Старший та середній начальницький 

склад  структурних підрозділів 
факультету № 4 

полковник служби  
цивільного захисту 
Удянський М.М. 

капітан служби 
цивільного захисту 

Гарбуз С.В. 
11 Рядовий та молодший начальницький 

склад відділу матеріального 
забезпечення,  відділу організації 
експлуатації нерухомого майна, групи 
автотранспортного забезпечення, складу 
спеціального майна, сектора редакційно-
видавничої діяльності, факультету № 4 

ст..лейтенант служби  
цивільного  захисту 

Поваляєв І.С. 

старший 
прапорщик служби  
цивільного  захисту 

Сисенко О.А. 

12 Рядовий та молодший начальницький 
склад навчальної пожежно-рятувальної 
частини, факультетів № 1, № 2   

підполковник служби  
цивільного захисту 
Федоренко Р.М. 

підполковник служби  
цивільного захисту 
Золочевський М.Б. 

13 Рядовий та молодший начальницький 
склад оркестру  

лейтенант 
служби  цивільного 

захисту Зуб  Г.В. 

старшина служби  
цивільного захисту 
Панкратов А.В. 

14 Рядовий та молодший начальницький 
склад навчального полігону 

ст. лейтенант служби  
цивільного захисту 
Поєдінцев Є.В. 

старшина служби  
цивільного захисту 
Черевченко А.В. 



 
 

Додаток № 4 
до наказу НУЦЗУ 

від  31.08.2016  №165 
 

Відповідальні за видами службової підготовки 
 

Види підготовки Відповідальний  
Функціональна підготовка полковник служби  цивільного захисту Назаров О.О. 

Тактична підготовка полковник служби  цивільного захисту  
Лісняк А.А. 

 
Фізична підготовка: 
- фізична підготовка (загальна) 
- фізична підготовка (спеціальна) 

полковник служби  цивільного захисту  
Семків О.М.,  
полковник служби  цивільного захисту 
Краснокутський М.І. 
полковник служби  цивільного захисту 
Ковальов П.А.  

Психологічна підготовка полковник служби  цивільного захисту     
Куфлієвський А.С. 

Гуманітарна підготовка полковник служби  цивільного захисту  
Хуртов Ю.М. 

Мобілізаційна підготовка підполковник служби  цивільного захисту  
Пономаренко С.М. 

Загальнопрофільна підготовка керівники навчальних груп зі службової 
підготовки 

 
 
 
Проректор з навчальної  
та методичної роботи 
полковник служби  цивільного захисту       О.О. Назаров 
 


	9.1. До 10.09.2016 року скласти календарні і тематичні плани, розклади занять зі службової підготовки в групах та організувати проведення занять і самостійну роботу особового складу.
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