
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп університету 

на березень 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 

01.03.2021р. 

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 

02.03.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги до Правил з вогнезахисту щодо виконання 

робіт з вогнезахисних матеріалів, виробів, будівельних 

конструкцій та перевірки відповідності вогнезахисту  

2. Профільна підготовка:  

Основні вимоги положень Закону України “Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності”; Правил техногенної безпеки; 

Правил пожежної безпеки в Україні 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

05.03.2021р. 

15.15-16.45 

1. Психологічна підготовка:  

Корпоративна культура в ДСНС. Соціально- психологічний 

клімат як показник ефективності управлінської діяльності. 

Моніторинг та формування сприятливого психологічного 

клімату в колективі  

2 

 

 

 

лекція 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

09.03.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка: 

Основні вимоги положень Закону України “Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності”; Правил техногенної безпеки; 

Правил пожежної безпеки в Україні  

2 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

12.03.2021р. 

15.15-16.00 

1. Функціональна підготовка:  

Порядок та терміни опрацювання запитів, звернень 

народних депутатів України, пропозицій, заяв, скарг, 

звернень громадян та доступу до публічної інформації. 

Забезпечення виконавської дисципліни в органах та 

1 

 

 

 

 

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 

підрозділах цивільного захисту. Терміни виконання різних 

видів документів 

 

 

 

 

15.03.2021р. 

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 

16.03.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги до норм та їх застосування до громадських 

будинків з умовною висотою до 73,5 м, викладених у ДБН 

В.2.2-9-2018 “Громадські будинки та споруди. Основні 

положення” 

2. Профільна підготовка:  

Основні вимоги до проектування нових і реконструкцію 

існуючих будівель закладів дошкільної освіти різних типів 

відповідно до ДБН В.2.2-4:2018 “Будинки та споруди. 

Заклади дошкільної освіти” 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

19.03.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Вимоги до оформлення річних та комплексного планів 

здійснення заходів державного нагляду (контролю), 

унесення змін до них та звіту щодо їх виконання для 

забезпечення актуалізації внесення інформації стосовно 

суб’єктів господарювання, а також стосовно відпрацювання 

практичних навиків щодо надання пропозицій до 

зазначених планів 

2 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

22.03.2021р. 

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 

23.03.2021р. 

15.15-16.45 
1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

1 

 

Лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

Керівники групп або 

визначені особи за 



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 

утопленні 

2. Функціональна підготовка: 

Порядок грошового забезпечення осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту 

(нарахування грошового забезпечення, виплата грошової 

допомоги для оздоровлення та одноразової грошової 

допомоги при звільненні) 

 

1 

 

 

Лекція 

 

 

навчальними 

групами  

 

дорученням керівників 

 

 

26.03.2021р. 

15.15-16.00 

1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

перегріванні 

1 

 

 

лекція 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

29.03.2021р. 

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 

30.03.2021р. 

15.15-16.00 

1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

травмах та пошкодженнях очей 

1 

 

 

Лекція 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

Відповідальний за організаційне   

забезпечення службової підготовки                                       Олександр СЕРГІЄНКО                                                              
 

08.02.2021 року 


