
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп університету 

на жовтень 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 

02.10.2020р. 

15.15-16.45 

1. Гуманітарна підготовка:  

Державні символи України та символіка ДСНС: історія 

розвитку, зміст та значення. Служба цивільного захисту –  

роль та місце у забезпеченні національної безпеки держави. 

ДСНС: структура, завдання, функції, керівний склад 

2 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

 

05.10.2020р. 

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 

06.10.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Рекомендація Ради національної безпеки і оборони України 

щодо заходів кібербезпеки (лист ДСНС від 08.05.2020 № 

16-7114/163/1) та пам’ятка Служби безпеки України щодо 

забезпечення інформаційної безпеки при роботі в мережі 

Інтернет (лист ДСНС від 16.10.201 № 16-14773/163) 

2. Профільна підготовка:  

Відомча електронна поштова система. Порядок використання 

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, 

використання та облік комп’ютерних програм 

1 

 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 
 
 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

 

 

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2020р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка:  

Практичні аспекти запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, дотримання інших обмежень та заборон, 

встановлених антикорупційним законодавством 

2 

 

 

 

лекція 

 
Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

12.10.2020р. 

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 

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 

виконання завдань за призначенням, затверджених наказом 

МВС від 20.11.2015 № 1470 

13.10.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка: 

Порядок організації навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на травму голови (черепно-мозкова травма) 

1 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

16.10.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні положення Порядку проходження служби цивільного 

захисту особами рядового і начальницького складу: прийняття 

на службу цивільного захисту та укладення контракту; права, 

обов’язки і відповідальність осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту; призначення на посади, 

переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту; представлення осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту до 

присвоєння спеціального звання; облік кадрів, надання 

відпусток та їх види 

2 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

 

 

 

19.10.2020р. 

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 

20.10.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні положення Порядку проходження служби 

цивільного захисту особами рядового і начальницького 

складу: прийняття на службу цивільного захисту та 

укладення контракту; права, обов’язки і відповідальність 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту; призначення на посади, переміщення по службі 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

2 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники груп 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 

захисту; представлення осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту до присвоєння 

спеціального звання; облік кадрів, надання відпусток та їх 

види 

23.10.2020р. 

15.15-16.00 

1. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на пошкодження живота 

1 лекція Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

26.10.2020р. 

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 

27.10.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні положення Порядку проходження служби 

цивільного захисту особами рядового і начальницького 

складу: прийняття на службу цивільного захисту та 

укладення контракту; права, обов’язки і відповідальність 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту; призначення на посади, переміщення по службі 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту; представлення осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту до присвоєння 

спеціального звання; облік кадрів, надання відпусток та їх 

види 

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на інсульт 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники груп або 

визначені особи за 

дорученням керівників  

 

 


