
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп університету 

на травень 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 

07.05.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги Порядку функціонування інформаційної 

системи надання адміністративних послуг Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій  

2. Профільна підготовка:  

Основні вимоги Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

11.05.2021р. 

15.15-16.45 

1. Психологічна підготовка:  

Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій у 

службовій діяльності. Розвиток ефективної комунікації. 

Телефонне консультування та його особливості 

2 

 

 

 

лекція 

 

 

 

14.05.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги Порядку спільних дій Національної поліції 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ 

України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, 

припинення, попередження та розслідування кримінальних 

правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами 

2. Профільна підготовка:  

Загальний алгоритм проведення процедури надання та 

отримання гуманітарної допомоги 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

 

 

лекція 

 

15.05.2021р. 

10.00-10.45 

1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим без 

свідомості 

1 лекція 

 

 

17.05.2021р. 

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 

2 ПЗ Спортивний 

зал (майданчик) 

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 

18.05.2021р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка:  

Основні вимоги Правил пожежної безпеки в Україні 

2 

 

 

лекція 

 

 Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами 

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

21.05.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні законодавчі та нормативно-правові акти, що 

регламентують метрологічну діяльність. Структура та 

основні функції метрологічної служби. Повірка, 

обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки 

2. Профільна підготовка:  

Основні поняття екології. Вимоги законодавства України в 

галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Організація екологічної безпеки в органах та підрозділах 

ДСНС 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

24.05.2021р. 

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 (майданчик) 

Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

25.05.2021р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні заходи запобігання забруднення водних джерел в 

органах та підрозділах ДСНС  

2. Профільна підготовка:  

Охорона земель, рослинного та тваринного світу. 

Рекультивація порушених земель. Відповідальність 

посадових осіб за порушення вимог природоохоронного 

законодавства 

1 

 

 

1 

лекція 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами 

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

 

 28.05.2021р. 

15.15-16.45 

1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

ураженні електричним струмом та блискавкою  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги: 

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

судомах (епілепсії) 

1 

 

 

1 

 

Лекція 

 

 

Лекція 

 

 



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 

31.05.2021р. 

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 (майданчик) 

Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

 


