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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
із службової підготовки навчальної групи №10 

на 2022-2023 навчальний рік

Вид підготовки Кількість годин
Профільна підготовка 108
Фізична підготовка 36
Усього годин 144



Профільна підготовка

№ 
з/п Навчальна тема Усього 

годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять
Іорядок організації службової підготовки осіб 
рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту. Контроль за її станом

2 2

2 "Іоведінка будівельних конструкцій під час 
пожежі. Вогнезахист будівельних конструкцій

2 2

3

Основні вимоги наказу МВС України від 18.10.2021 
№761 «Про затвердження Змін до Статуту дій 
органів управління та підрозділів Оперативно- 
зятувальної служби цивільного захисту під час 
гасіння пожеж»

2 2

4
Правила носіння форменого одягу з відповідними 
знаками розрізнення особами рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту

2 2

5
Закон України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної»

2 2

6
Організація діяльності Департаменту запобігання 
надзвичайним ситуаціям

2 2

7
Порядок оперативного реагування органів та 
підрозділів цивільного захисту на повідомлення про 
виявлення вибухонебезпечних предметів

2 2

.8
Основні вимоги Статуту Національного
університету цивільного захисту України (наказ 
ДСНС від 01.07.2022 №370)

2 2

9

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 2

10
Основні вимоги Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників

2 2

11 Основні вимоги Закону України «Про вищу освіту» 2 2

12
ДСНС - роль та місце у забезпеченні національної 
безпеки держави: структура, завдання, функції, 
керівний склад

2 2

13

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту. 
Сутність службової дисципліни, права та обов'язки 
осіб рядового і начальницького складу щодо її 
додержання, види заохочення та дисциплінарних 
стягнень і порядок їх застосування

2 2

14 Державні символи України та символіка ДСНС: 
історія розвитку, зміст та значення

2 2



15

Основні вимоги наказу МВС України від 10.02.2022 
№ 116 «Про затвердження Порядку організації 
внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в 
органах та підрозділах ДСНС України»

2 2

16 Оцінка корупційних ризиків та підготовка 
антикорупційних програм

2 2

17 Основні вимоги Кодексу цивільного захисту
України

2 2

18 Дотримання антикорупційних заборон і обмежень 2 2

19
Системний підхід до реалізації політики тендерної 
Явності в практиках управління сектору безпеки і 
оборони України

2 2

20

Лрограмно-апаратний комплекс оповіщення
особового складу. Організація оповіщення та 
зв’язку у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій

2 2

21

Практичні аспекти запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень та 
заборон, встановлених антикорупційним
законодавством

2 2

22
Дотримання вимог етичної поведінки і 
доброчесності

2 2

23

Корпоративна культура в ДСНС. Соціально- 
психологічний клімат як показник ефективності 
управлінської діяльності. Формування сприятливого 
психологічного клімату в колективі

2 2

24
Вимоги Правил пожежної безпеки України щодо 
перевірки та випробувань на водовіддачу 
зовнішнього протипожежного водопроводу

2 2

25

Правові основи мобілізаційної підготовки. Основні 
положення щодо планування потреб ДСНС та 
відпрацювання плану праці і кадрів на особливий 
період

2 2

26 Оцінка і контроль рівня пожежної безпеки об'єктів. 2 2

27

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 2

28 Основні вимоги забезпечення евакуації людей. 2 2

29
Тендерна складова етики в секторі безпеки і оборони
України. Етичні кодекси

2 2



зо Блискавкозахист. Вимоги до експлуатації
блискавкозахисних пристроїв.

2 2

31

Організація медичного захисту населення за умов 
виникнення надзвичайних ситуацій. Структурні 
складові функціональних підсистем медичного 
захисту і забезпечення санітарного благополуччя 
населення ЄДСЦЗ.

2 2

32
Методика вивчення пожежовибухонебезпеки
виробництва та основні напрямки пожежної безпеки.

2 2

33
Організація проведення евакуаційних заходів. Види 
евакуації, утворення регіональних, місцевих та 
об’єктових органів з евакуації, планування евакуації

2 2

34
Запобігання поширенню аварійних ситуацій на 
виробництві. Причини та умови виникнення аварій та 
пожеж.

2 2

35
Урахування тендерних підходів у діяльність з 
питань запобігання шкоди цивільному населенню в 
умовах бойових дій

2 2

36
Категорування приміщень, будинків та зовнішніх 
установок за вибухопожежною і пожежною 
небезпекою.

2 2

37
Комплексний підхід до попередження та протидії 
булінгу (цькуванню) у закладах вищої освіти 
системи ДСНС України

2 2

38

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

2 2

39
Фінансовий контроль. Особливості заповнення 
електронної декларації осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави

2 2

40
Потенційно небезпечні процеси. Технологічні 
регламенти та схеми технологічних процесів.

2 2

41

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 2

42

Сучасні теплові пожежні сповіщувачі. Основні 
вимоги ДСТУ EN 54-5:2019 Системи пожежної 
сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові 
точкові.

2 2



43

Заказ МВС України від 26.05.2020 № 412 «Про 
затвердження Порядку підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту»

2 2

44
Сучасні димові пожежні сповіщувачі. Основні вимоги 
ДСТУ EN 54-7:2019 Системи пожежної сигналізації. 
Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові

2 2

45
Порядок організації і забезпечення безпеки 
дорожнього руху України

2

46
Методики розміщення елементів систем 
протипожежного захисту на об’єктах.

2 2

47

Порядок грошового забезпечення осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту 
(нарахування грошового забезпечення, виплата 
грошової допомоги для оздоровлення та одноразової 
грошової допомоги при звільненні)

2 2

48
Електричне освітлення. Класифікація, пожежна 
небезпека, вимоги до експлуатації.

2 2

49

Організація та розвиток електронного
документообігу в органах та підрозділах цивільного 
захисту ДСНС

2 2

50
Ознайомлення з механізмами повідомлення про 
можливі факти корупційних правопорушень в 
органи та захистом викривачів

2 2

51
Гендерна компетентність як складова професійної 
компетентності майбутніх фахівців сектору безпеки 
і оборони України

2 2

52
Методики розміщення елементів систем 
протипожежного захисту на об’єктах.

53

Організація та забезпечення заходів технічного 
захисту інформації. Захист інформації в 
телекомунікаційних, інформаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах органів 
та підрозділів цивільного захисту ДСНС

2 2

54
Історія української державності, витоки та етапи 
становлення.

2 2

Усього 108 108



Фізична підготовка

№ 
з/п Навчальна тема

Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Легка Атлетика (біг 100м.). Спортивні ігри 
(волейбол, міні-футбол)

6 6

2
Гімнастика (підтягування, згинання розгинання рук 
упорі лежачі). Спортивні ігри (волейбол, міні- 
футбол)

26 26

3
Легка Атлетика (біг 1000м.). Спортивні ігри 
(волейбол, міні-футбол)

4 4

Усього 36 36

Відповідальний навчальної групи 
із службової підготовки №10 Олександр КАПУСТЕНКО

Керівник навчальної групи 
із службової підготовки №10 Євген ІВАНОВ


