
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп 

на лютий 2021 року 

 
Дата та час 

проведення 

заняття 

Види підготовки, номер та найменування теми 

Кіль

кість 

годин 

Форма 

проведен

ня занять 

Місце 

проведення 

занять 

Ім’я та прізвище особи, 

яка проводить заняття 

01.02.2021р. 

15.15-16.45 

Загальна фізична підготовка:  

Виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і 

начальницького складу та працівників Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до 

виконання завдань за призначенням, затверджених наказом 

МВС від 20.11.2015 № 1470 

 

2 ПЗ Спортивний зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

02.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Гуманітарна підготовка: 

Засади розуміння гендеру та гендерної рівності. 

Законодавче регулювання та міжнародні стандарти 

гендерної рівності. Забезпечення гендерної рівності в 

системі МВС та інших центральних органах виконавчої 

влади 

2 лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

05.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка: 

Організація та розвиток електронного документообігу в 

органах та підрозділах цивільного захисту ДСНС 

 

2 ПЗ 

 
Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

08.02.2021р. 

15.15-16.00 

Загальна фізична підготовка:  

Виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і 

начальницького складу та працівників Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до 

виконання завдань за призначенням, затверджених наказом 

МВС від 20.11.2015 № 1470 

1 ПЗ Спортивний зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

09.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Прилади радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного 

контролю, порядок користування ними. Радіоактивні та 

небезпечні хімічні речовини, їх властивості. Речовини та 

розчини, які використовуються під час робіт з дегазації, 

дезактивації та демеркуризації. Засоби та проведення 

2 лекція 

 
Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 



Дата та час 

проведення 

заняття 

Види підготовки, номер та найменування теми 

Кіль

кість 

годин 

Форма 

проведен

ня занять 

Місце 

проведення 

занять 

Ім’я та прізвище особи, 

яка проводить заняття 

спеціальної обробки техніки, споруд, місцевості, одягу та 

засобів індивідуального захисту. Порядок розгортання і 

функціонування пунктів спеціальної обробки 

 

12.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Прилади радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного 

контролю, порядок користування ними. Радіоактивні та 

небезпечні хімічні речовини, їх властивості. Речовини та 

розчини, які використовуються під час робіт з дегазації, 

дезактивації та демеркуризації. Засоби та проведення 

спеціальної обробки техніки, споруд, місцевості, одягу та 

засобів індивідуального захисту. Порядок розгортання і 

функціонування пунктів спеціальної обробки 

2 

 

 

 

лекція 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

15.02.2021р. 

15.15-16.00 

Загальна фізична підготовка:  

Виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і 

начальницького складу та працівників Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до 

виконання завдань за призначенням, затверджених наказом 

МВС від 20.11.2015 № 1470 

 

1 ПЗ Спортивний зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

16.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Сфера застосування Закону України “Про публічні 

закупівлі”, загальні положення та принципи здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються за 

державні кошти  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання психологічної підтримки постраждалим 

при надзвичайній ситуації 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

19.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Порядок списання та відчуження майна в системі ДСНС . 

Матеріальні резерви, мета створення та використання 

резервів  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим з 

1 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 



Дата та час 

проведення 

заняття 

Види підготовки, номер та найменування теми 

Кіль

кість 

годин 

Форма 

проведен

ня занять 

Місце 

проведення 

занять 

Ім’я та прізвище особи, 

яка проводить заняття 

опіками 

22.02.2021р. 

15.15-16.00 

Загальна фізична підготовка:  

Виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і 

начальницького складу та працівників Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до 

виконання завдань за призначенням, затверджених наказом 

МВС від 20.11.2015 № 1470 

1 ПЗ Спортивний зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

23.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги Закону України “Про загальну безпечність 

нехарчової продукції” щодо правових та організаційних 

засад введення в обіг в Україні нехарчової продукції та 

забезпечення її безпечності  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим з 

переохолодженням/відмороженням 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

26.02.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги до Порядку функціонування Пілотного 

модуля інтегрованої автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строків 

розміщення цих відомостей для загальної організації 

введення інформації за результатами здійснених заходів 

державного нагляду (контролю) та відпрацювання 

практичних навиків під час роботи із зазначеною системою 

2 

 

лекція 

 
Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 


