
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп університету 

на листопад 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 

02.11.2020р. 

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 зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

03.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Організація медичного захисту населення за умов 

виникнення надзвичайних ситуацій. Структурні складові 

функціональних підсистем медичного захисту і забезпечення 

санітарного благополуччя населення ЄДСЦЗ  

2. Профільна підготовка:  

Організація цивільного захисту в територіальній підсистемі 

ЄДСЦЗ, склад і призначення її органів управління та сил. 

Планування заходів цивільного захисту в мирний час та 

особливий період 

1 

 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

06.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Психологічна підготовка:  

Психологічна готовність до роботи в особливих умовах. 

Підтримання оптимального стану психічного здоров’я 

персоналу під час виконання завдань за призначенням 

(формування психологічної стійкості до впливу стресових 

чинників, запобігання виникненню негативних психічних 

станів). Індивідуально-психологічні якості персоналу, які 

враховуються під час проведення атестації. Психологічне 

відновлення та медико-психологічна реабілітація персоналу. 

Методи психологічної саморегуляції. Профілактика ПТСР 

2 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

09.11.2020р. 

15.15-16.00 

Загальна фізична підготовка:  

Виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і 

начальницького складу та працівників Оперативно-

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 

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до 

виконання завдань за призначенням, затверджених наказом 

МВС від 20.11.2015 № 1470 

10.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка: 

Правові основи мобілізаційної підготовки. Основні 

положення щодо планування потреб ДСНС та 

відпрацювання плану праці і кадрів на особливий період  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на перелом кісток кінцівок 

1 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

13.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка:  

Фінансовий контроль. Особливості заповнення електронної 

декларації осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави 

2 

 

 

 

лекція 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

16.11.2020р. 

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 зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

17.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Порядок представлення осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту до нагородження 

відомчими відзнаками ДСНС; звільнення зі служби 

цивільного захисту. Підстави припинення (розірвання) 

контракту; резерв служби цивільного захисту та порядок 

проходження служби в резерві служби цивільного захисту; 

порядок підготовки матеріалів, які подаються на розгляд 

комісії з питань розгляду матеріалів про визначення 

учасниками бойових дій у ДСНС; порядок присвоєння, 

підтвердження, зниження класної кваліфікації особам 

рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту 

2 

 

 

 

 

 

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 

20.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Порядок представлення осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту до нагородження 

відомчими відзнаками ДСНС; звільнення зі служби 

цивільного захисту. Підстави припинення (розірвання) 

контракту; резерв служби цивільного захисту та порядок 

проходження служби в резерві служби цивільного захисту; 

порядок підготовки матеріалів, які подаються на розгляд 

комісії з питань розгляду матеріалів про визначення 

учасниками бойових дій у ДСНС; порядок присвоєння, 

підтвердження, зниження класної кваліфікації особам 

рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту 

2 

 

 

 

 

 

лекція 

 

 

 

 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

23.11.2020р. 

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 зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

24.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Порядок представлення осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту до нагородження 

відомчими відзнаками ДСНС; звільнення зі служби 

цивільного захисту. Підстави припинення (розірвання) 

контракту; резерв служби цивільного захисту та порядок 

проходження служби в резерві служби цивільного захисту; 

порядок підготовки матеріалів, які подаються на розгляд 

комісії з питань розгляду матеріалів про визначення 

учасниками бойових дій у ДСНС; порядок присвоєння, 

підтвердження, зниження класної кваліфікації особам 

рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту 

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

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 

підозрі на травму грудної клітки   

27.11.2020р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка: 

Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та прирівняних до них осіб  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

рані кінцівки, в тому числі ускладненій кровотечею 

1 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

 

30.11.2020р. 

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 зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

 


