
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп університету 

на квітень 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 

02.04.2021р. 

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. Гуманітарна підготовка: 

«Революція гідності» (листопад 2013 р. - лютий 2014 р.): 

причини і наслідки. Російська збройна агресія проти України 

1 

 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

 

лекція 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

05.04.2021р. 

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 

06.04.2021р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка: 

Порядок забезпечення житлом осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту. 

Виплата грошової компенсації особам рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту за 

піднайом (найом) житлового приміщення 

2. Функціональна підготовка: 

Порядок призначення та проведення службових 

розслідувань в органах та підрозділах цивільного захисту 

ДСНС 

1 

 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

 

лекція 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

09.04.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні положення Порядку затвердження програм 

навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, 

організації та контролю за їх виконанням  

2. Профільна підготовка: 

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 

Особливості організації перевірок та оцінки діяльності 

міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів 

та інших нормативно-правових актів з питань техногенної 

та пожежної безпеки, цивільного захисту 

 

 

 

 

 

12.04.2021р. 

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 

13.04.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги Порядку здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері ліцензування господарської діяльності з 

надання послуг і виконання робіт протипожежного 

призначення за переліком  

2 лекція 

 
Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

16.04.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання 

робіт протипожежного призначення за переліком, що 

визначається Кабінетом Міністрів України, і 

встановлюється періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) Державною службою з 

надзвичайних ситуацій 

2. Профільна підготовка: 

Основні вимоги Порядку обліку пожеж та їх наслідків, 

затвердженого наказом ДСНС від 16.08.2017 №445 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекція 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

19.04.2021р. 

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 

1 ПЗ Спортивний 

зал 

Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 



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 

МВС від 20.11.2015 № 1470 

 

20.04.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні положення уніфікованої форми акта, що 

складається за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за 

додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері 

провадження господарської діяльності з надання послуг і 

виконання робіт протипожежного призначення за 

переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, 

та інших форм розпорядчих документів 

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

укусах тварин та комах 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

23.04.2021р. 

15.15-16.00 

1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

падінні з висоти 

1 

 

 

лекція 

 

 

26.04.2021р. 

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 

27.04.2021р. 

15.15-16.00 

1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим у 

дорожньо-транспортних пригодах 

1 

 

 

лекція 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

30.04.2021р. 

15.15-16.00 

1. Профільна підготовка:  

Вимоги Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 

№ 2030 

1 

 

лекція 

 

 

 


