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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
із службової підготовки зі середнім та старшим начальницьким складом 5-ї навчальн

групи навчальної пожежно-рятувальної частини 
на вересень 2021/2022 навчального року
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я
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ініціали особи, 
яка проводить 

заняття

1 2 3 4 5 6

02.09.21
15.00-
15.45

Спеціальна фізична підготовка 
Тема № 1. Надягання спеціального 
одягу та спорядження.

1 Практичне гараж
НПРЧ

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

07.09.21

14.30-
17.30

Функціональна підготовка 
Тема № 1. Поняття корупції. 
Відповідальність за корупційні або 
пов'язані з корупцією 
правопорушення. Практичні аспекти 
створення умов для повідомлення 
про факти порушення вимог 
антикорупційного законодавства, 
налагодження ефективної взаємодії з 
викривачами та гарантії їх захисту за 
законодавством України.
Тактична підготовка 
Тема № 1. Організація взаємодії сил 
і засобів органів та підрозділів 
цивільного захисту, органів влади, 
аварійно-рятувальних та 
комунальних служб під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, 
небезпечних подій, гасіння пожеж. 
Організація роботи штабу на пожежі: 
завдання, функції, склад, види 
оперативно-технічної і звітної 
документації. Керівник (начальник) 
штабу. Оперативні дільниці на 
пожежі.

2

2

Лекція

Практичне

навч. клас 

навч. клас

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.



09.09.21
15.00-
15.45

Спеціальна фізична підготовка 
Тема № 3. Закріплення рятувальної 
мотузки за конструкцію.

1 Практичне гараж
НПРЧ

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

14.09.21

14.30-
17.30

Тактична підготовка 
Тема № 2. Порядок проведення 
аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт при аваріях з 
витоком небезпечних хімічних 
речовин. Визначення режимів 
особового складу у зоні хімічного 
забруднення. Основні види 
небезпечних хімічних речовин. 
Маркування та знаки небезпеки 
небезпечних вантажів.
Тактична підготовка

2

1

1

Практичне

Лекція

Лекція

навч. клас

навч. клас 

навч. клас

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Начальник 
НПРЧ 

Муругов А.Є.

Тема № 3. Дії пожежно-рятувальних 
підрозділів під час пожеж у 
природніх екосистемах (лісових 
пожеж, торф’яних полях і 
родовищах, зокрема в степовій зоні 
та заплавах річок). Порядок 
використання безпілотних літальних 
апаратів.
Профільна підготовка
Тема № 1. Порядок організації
службової підготовки осіб рядового і
начальницького складу служби
цивільного захисту. Контроль за її
станом.

16.09.21
15.00-
15.45

Спеціальна фізична підготовка 
Тема № 4. В’язання подвійної 
рятувальної петлі з надяганням її на 
потерпілого.

1 Практичне гараж
НПРЧ

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.



Профільна підготовка
Тема № 2. Основні положення 1 Лекція навч. клас Начальник
Порядку організації внутрішньої, НПРЧ
гарнізонної та караульної служб в Муругов А.Є.

21.09.21 органах управління та підрозділах 
ОРС ЦЗ ДСНС.
Психологічна підготовка

14.30- Тема № 1. Психологічна готовність 1 Лекція навч. клас Психолог
17.30 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 посттравматичних 
стресових розладів.
Підготовка з питань падання

(практичний) 
Левчишина О.В.

домедичної допомоги
Тема № 1. Порядок надання 1 Лекція навч. клас Завідувач
домедичної допомоги постраждалим пунктом охорони
у разі раптової зупинки серця. 
Підготовка з питань надання

здоров’я 
Бесараб Н.О.

домедичної допомоги
Тема № 2. Порядок надання 1 Лекція навч. клас Завідувач
домедичної допомоги постраждалим пунктом охорони
при серцевому нападі. здоров’я 

Бесараб Н.О.
Загальна фізична підготовка 
Тема № 1. Підтягування на 1 Практичне стадіон

Заступник
начальника

23.09.21
15.00-
16.30

перекладенні.
Спеціальна фізична підготовка 
Тема № 2. Надягання 
тепловідбівного костюма.

1 Практичне

училища

гараж
НПРЧ

НПРЧ 
Оніщук І.М. 
Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.



Профільна підготовка

28.09.21

14.30-
17.30

Тема № 8. Організація реагування на 
надзвичайні ситуації, склад та 
завдання Штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. План 
реагування на надзвичайні ситуації 
державного рівня.
Гуманітарна підготовка

1 Лекція навч. клас Начальник 
НПРЧ 

Муругов А.Є.

Тема№ 1. Державні символи Україні 
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.
Підготовка з питань надання 
домедичної допомоги

1 Лекція навч. клас Психолог 
(практичний) 

Левчишина О.В.

Тема № 3. Порядок проведення 
серцево-легеневої реанімації з 
використанням автоматичного 
зовнішнього дефібрилятора.

1 Лекція навч. клас Завідувач 
пунктом охорони 

здоров’я 
Бесараб Н.О.

Начальник навчальної 
пожежно-рятувальної частини 
підполковник служби цивільного захисту
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Андрій МУРУГОВ


