
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

зі службової підготовки навчальних груп університету 

на грудень 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 

01.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка:  

Вимоги нормативно-правових актів у сфері захисту 

державної таємниці  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

травматичній ампутації 

1 

 

 

 

1 

 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Аудиторії, які 

закріплені за 

навчальними 

групами  

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

04.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Гуманітарна підготовка: 

Історія пожежництва на теренах сучасної України. 

Відданість та гордість пожежного-рятувальника - основна 

мотивація за обрану професію 

2 лекція 

 

Читальний зал 

бібліотеки 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

07.12.2020р. 

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 зал Визначені НПП кафедри 

фізичної підготовки 

08.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Організація медичного забезпечення осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту під час 

виконання ними завдань за призначенням. Санітарно-

гігієнічні норми та правила при розташуванні підрозділу 

цивільного захисту у польових умовах. Організація роботи 

з питань безпеки праці в органах та підрозділах цивільного 

захисту 

2 лекція 

 
Читальний зал 

бібліотеки 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

11.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Функціональна підготовка:  

Організація внутрішнього контролю в установі. Вплив 

впровадження внутрішнього контролю на підвищення 

ефективності основних робочих процесів установи 

2 

 

 

 

лекція 

 

 

 

Читальний зал 

бібліотеки 

 

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 

14.12.2020р. 

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 

15.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Організація проведення евакуаційних заходів. Види 

евакуації, утворення регіональних, місцевих та об’єктових 

органів з евакуації, планування евакуації  

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

позиційному стисканні м’яких тканин 

1 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Ауд. 203 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

18.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основні вимоги правил техногенної безпеки у сфері 

цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, 

установах і небезпечних територіях 

2. Підготовка з питань надання домедичної допомоги:  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 

підозрі на шок 

1 

 

 

 

1 

лекція 

 

 

 

лекція 

 

Ауд. 203 Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

21.12.2020р. 

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 

22.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Основи організації і забезпечення зв’язку в органах та 

підрозділах цивільного захисту ДСНС. Тактико- технічні 

характеристики, загальна будова і правила експлуатації 

штатних засобів зв’язку 

2 

 

лекція 

 
Ауд. 203 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

28.12.2020р. 

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 

29.12.2020р. 

15.15-16.45 

1. Профільна підготовка:  

Вимоги керівних документів з організації, безпеки польотів 

і використання повітряного простору при застосуванні 

безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) 

2 

 

 

 

лекція 

 

 

 

Ауд. 203 

 

Керівники групп або 

визначені особи за 

дорученням керівників 

 

 

Відповідальний за організаційне   

забезпечення службової підготовки                                        Олександр СЕРГІЄНКО 

 

09.11.2020 року 


