
            

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп університету 

на вересень 2020 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 

04.09.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Порядок організації службової підготовки осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту. 

Контроль за її станом 

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим у 

разі раптової зупинки серця 

1 

 

 

 

1 

 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами 

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

07.09.2020р. 

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 

майданчик 

Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

08.09.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Порядок дій та правила поведінки у разі виявлення 

вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів 

 

2 лекція 

 
Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

11.09.2020р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка:  

Поняття корупції. Відповідальність за корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення. Практичні аспекти 

створення умов для повідомлень про факти порушення 

вимог антикорупційного законодавства, налагодження 

ефективної взаємодії з викривачами та гарантії їх захисту за 

законодавством України 

2 

 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами 

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

 

 

 

14.09.2020р. 

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 

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 

15.09.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Порядок доступу до персональних даних 

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

серцевому нападі 

1 

 

1 

лекція 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

18.09.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Організація та здійснення аварійно-рятувального 

обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та 

окремих територій, щодо яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій 

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з 

використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами 

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

21.09.2020р. 

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 

майданчик 

Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

22.09.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні положення Порядку організації внутрішньої, 

гарнізонної та караульної служб в органах управління та 

підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС 

2 

 

лекція 

 
Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

25.09.2020р. 

15.15-16.00 

1. Профільна підготовка:  

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту 

1 лекція Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

28.09.2020р. 

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 

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 

29.09.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Організація та забезпечення заходів технічного захисту 

інформації. Захист інформації в телекомунікаційних, 

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на пошкодження хребта 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 


