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Тактична підготовка
Тема № 9. Особливості проведення 1 лекція навч. клас Начальник

02.02.21

15.00-
17.15

аварійно-рятувальних робіт у 
випадку аварій при перевезенні 
небезпечних вантажів. Порядок 
проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт під час 
гасіння пожеж на рухомому складі 
залізничного транспорту, на 
товарних та сортувальних станціях, 
ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації на залізничному транспорті. 
Тактична підготовка 
Тема № 9. Особливості проведення 2 практичне навч. клас

НПРЧ 
Муругов А.Є.

Начальник
аварійно-рятувальних робіт у 
випадку аварій при перевезенні 
небезпечних вантажів. Порядок 
проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт під час 
гасіння пожеж на рухомому складі 
залізничного транспорту, на 
товарних та сортувальних станціях, 
ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації на залізничному транспорті. 
Психологічна підготовка 
Тема № 4. Конструктивне вирішення 1 лекція навч. клас

НПРЧ 
Муругов А.Є.

Психолог
конфліктних ситуацій у службовій 
діяльності. Розвиток ефективності 
комунікацій. Телефонне 
консультування та його особливості.

(практичний) 
Левчишина О.І



04.02.21

15.00-
16.30

Спеціальна фізична підготовка 
Тема № 8. Підйом по підвішеній 
штурмовій драбині у вікно 4-го 
поверху навчальної башти.

1 практичне гараж
НПРЧ

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

09.02.21

14.30-
17.30

Функціональна підготовка 
Тема № 5. Етичні стандарти 
поведінки осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування та 
прирівняних до них осіб. 
Функціональна підготовка 
Тема № 7. Основні вимоги Закону 
України “Про особливості державної 
політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській та областях”. 
Повноваження ДСНС у здійсненні 
завдань з деокупації. Залучення осіб 
рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту до 
чергувань у відновлених ДПРЧ 
(ДПРП) на деокупованій території. 
Тактична підготовка 
Тема № 6. Порядок проведення 
аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 
внаслідок руйнування будівель і 
споруд. Дії пожежно-рятувальних 
підрозділів під час гасіння пожеж у 
будівлях підвищеної поверховості та 
висотних будинках.

1

1

2

лекція

лекція

практичне

навч. клас 

навч. клас

навч. клас

Начальник 
НПРЧ 

Муругов А.Є.

Начальник 
НПРЧ 

Муругов А.Є.

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

11.02.20
15.00-
15.45

Спеціальна фізична підготовка 
Тема № 5. В’язання подвійної 
рятувальної петлі з надяганням її на 
потерпілого пожежним- 
рятувальником, підключеним до 
апарата захисту органів дихання.

1 практичне гараж
НПРЧ

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.



Профільна підготовка
Тема № 9. Впровадження та 1 лекція навч. клас Начальник
функціонування системи оперативно- НПРЧ

16.02.20
диспетчерського управління, силами 
та засобами ОРС ЦЗ, відомчого

Муругов А.Є.

14.30-
відеоконференцзв’язку, застосування 
геоінформаційних систем (ГІС) в

17.30 органах та підрозділах цивільного 
захисту ДСНС. Впровадження та 
функціонування відомчої системи 
відеогконференцзв’язку.
Профільна підготовка 
Тема № 18. Координація та контроль 
за діяльністю аварійно-рятувальних 
підрозділів. Організація та 
здійснення аварійно-рятувального 
обслуговування суб’єктів 
господарювання, галузей та окремих 
територій, щодо яких існує небезпека 
виникнення надзвичайних ситуацій.

2 лекція навч. клас Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Гуманітарна підготовка
Тема № 2. Історія пожежництва на 1 лекція навч. клас Психолог
теренах сучасної України. Відданість 
та гордість пожежного-рятувальника

(практичний) 
Левчишина О. В.

-  основна мотивація за обрану
професію.
Загальна фізична підготовка 
Тема № 1. Підтягування на 1 практичне стадіон Заступник

18.02.20
перекладені. училища начальника

НПРЧ
15.00-
15.45

Спеціальна фізична підготовка 
Тема№ 6. Підйом по авто драбині на 
висоту.

1 практичне фасад
НПРЧ

Оніщук І.М. 
Заступник 

начальника 
НПРЧ 

Оніщук І.М.
Підготовка з питань надання

23.02.20
домедичної допомоги
Тема № 17. Порядок надання
психологічної підтримки

1 лекція навч. клас Завідувач 
пунктом охорони

14.30-
17.30

постраждалим при надзвичайній 
ситуації.
Підготовка з питань надання

здоров’я 
Бесараб Н.О.

домедичної допомоги
Тема № 18. Порядок надання 1 лекція навч. клас Завідувач
домедичної допомоги постраждалим пунктом охорони
з опіками. здоров’я
Підготовка з питань надання Бесараб Н.О.
домедичної допомоги
Тема № 19. Порядок надання 1 лекція навч. клас Завідувач
домедичної допомоги постраждалим 
з переохолодженням/відмороженням.

пунктом охорони 
здоров’я 

Бесараб Н.О.



25.02.20
Спеціальна фізична підготовка 
Тема № 7. Підйом по автодрабині зі 1 практичне фасад Заступник

15.00-
15.45

стволом «першої допомоги» на 
висоту 15 м. (20 м).

НПРЧ начальника 
НПРЧ 

Оніщук І.М.

Начальник НПРЧ
підполковник служби цивільного захисту
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Андрій МУРУГОВ


