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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
зі службової підготовки з особовим складом 6-ї навчальної групи ( 1 караул) навчальної 

пожежно-рятувальної частини на вересень 2021/2022 навчального року

Дата та 
час 

прове
дення 

заняття

Вид підготовки, назва навчальної теми. 
Додаткове заняття та його тема

Кількість
годин

Форма
прове
дення
занять

М ісце
проведення

занять

Посада, 
прізвище та 

ініціали 
особи, яка 
проводить 

заняття
1 2 3 4 5 6

04.09.21
14.30-16.00

Спеціальна фізична підготовка
Тема №  2. Надягання тепловідбівного
костюма.
Спеціальна фізична підготовка  
Тема № 8. Підйом по підвішеній 
штурмовій драбині у вікно 4-го поверху 
навчальної башти.

1

1

Практичне

Практичне

гараж НПРЧ

навчальна
башта

Командир
відділення

СлободянюкО.С

Командир
відділення

СлободянюкО.С

08.09.21
09.00-13.00

14.30-16.00

Ф ункціональна підготовка  
Тема №  1. 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.
Профільна підготовка 
Тема № 2. Організація внутрішньої, 
гарнізонної та караульної служб у 
підрозділах. Призначення та порядок 
зміни караулів. О бов’язки осіб 
внутрішнього наряду. Утримання 
приміщень. Допуск сторонніх осіб. 
Тактична підготовка 
Тема №  1. Збір і виїзд за сигналом 
“Тривога” та прямування до місця 
виклику. Розвідка пожежі. Рятування 
людей на пожежі. Оперативне 
розгортання сил та засобів. Гасіння 
пожеж. Згортання сил і засобів та 
повернення до місця постійної дислокації. 
Спеціальна фізична підготовка:
Тема №1. Надягання спеціального одягу 
та. спорядження.

1

2

2

1

Лекція

Лекція

Практичне

Практичне

навчальний
клас

навчальний
клас

навчальний
корпус

гараж НПРЧ

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.іМ.

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Командир
відділення

СлободянюкО.



12.09.21 Додаткове заняття:
14.30-16.00 Відпрацювання нормативу № 6.1. 

Оперативне розгортання відділення з 
подачею одного ствола «Б» через робочу 
лінію на три рукава діаметром 51 мм від 
автоцистерни.

1 Практичне фасад НПРЧ Командир
відділення

СлободянюкО.С

Функціональна підготовка
Тема № 4. Основні положення Порядку 1 Лекція навчальний Заступник
проходження служби цивільного захисту клас начальника
особами рядового і начальницького НПРЧ

16.09.21 складу. Оніщук І.М.
09.00-13.00 Тактична підготовка

Тема № 2. Управління силами та 2 Практичне стадіон Заступник
засобами під час гасіння пожежі. училища начальника
Керівники гасіння пожежі. Штаб на НПРЧ
пожежі. Тил на пожежі. Оперативні Оніщук І.М.
дільниці на пожежі. Організація зв ’язку на
пожежі.
Тактична підготовка

14.30-16.00 Тема №  3. Гасіння пожеж за низької 
температури повітря. Гасіння пожеж в 
умовах сильного вітру. Гасіння пожеж за 
недостатнього водопостачання. 
Спеціальна фізична підготовка

2 Практичне навчальний
корпус

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Тема №  3. Закріплення рятувальної 1 Практичне гараж НПРЧ Командир
мотузки за конструкцію. відділення

СлободянюкО.С
20.09.21 Профільна підготовка

09.00-13.00 Тема №  3. О бов’язки номерів 
оперативного розрахунку на пожежно- 
рятувальних автомобілях.
Тактична підготовка

1 Лекція навчальний
клас

Заступник 
начальника 

НПРЧ 
Оніщук І.М.

Тема № 4. Гасіння пожеж на об’єктах з 2 Практичне будівля Заступник
наявністю вибухових речовин. Гасіння НПРЧ начальника
пожеж на об ’єктах із наявністю НПРЧ
піротехнічних виробів. Оніщук І.М.
Психологічна підготовка
Тема №  1 Психологічна готовність до 1 Лекція навчальний Психолог
роботи в особливих умовах. Підтримання клас (практичний)
оптимального стану психічного здоров’я Левчишина О.Е
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

14.30-16.00 персоналу. Методи психологічної 
саморегуляції. Профілактика 
посттравматичних стресових розладів. 
Спеціальна фізична підготовка
Тема №  5. ЕГязання подвійної рятувальної 1 Практичне гараж НПРЧ Командир
петлі з надяганням її на потерпілого відділення
пожежним-рятувпальником, підключеним СлободянюкО.
до апарату захисту органів дихання.



'• Загальна фізична підготовка Командир

24.09.21
Тема №  1. Підтягування на перекладені. 1 Практичне стадіон

училища
відділення

СлободянюкО.С
14.30-16.15 Спеціальна фізична підготовка

Тема №  6. Підйом по автодрабині на 1 Практичне фасад НПРЧ Командир
висоту. відділення

СлободянюкО.С

28.09.21
Тактична підготовка
Тема №  5. Гасіння пожеж на об’єктах з 2 Практичне склад ПММ Заступник

09.00-13.00 наявністю небезпечних хімічних речовин. 
Гасіння пожеж на об ’єктах з наявністю 
радіоактивних речовин і матеріалів, а 
також у зонах радіоактивного 
забруднення.
Підготовка з питань надання

начальника 
НПРЧ 

Оніщук І.М.

домедичної допомоги
Тема №  1. Порядок надання домедичної 1 Лекція навчальний Завідувач
допомоги постраждалим у разі раптовій клас пунктом
зупинки серця. охорони
Підготовка з питань надання здоров’я
домедичної допомоги
Тема №  2. Порядок надання домедичної 1 Лекція навчальний

Бесараб Н.О. 
Завідувач

допомоги постраждалим при серцевому клас пунктом
нападі. охорони
Підготовка з питань надання здоров’я
домедичної допомоги
Тема № 3. Порядок проведення серцево- 1 Лекція навчальний

Бесараб Н.О. 
Завідувач

легеневої реанімації з використанням клас пунктом
автоматичного зовнішнього охорони
дефібрилятора.
Спеціальна фізична підготовка

здоров’я 
Бесараб Н.О.

14.30-16.00 Тема №  4. В 'язання подвійної 
рятувальної петлі з надяганням її на 
потерпілого.

1 Практичне гараж НПРЧ Командир
відділення

СлободянюкО.С

Заступник начальника НПРЧ
старший лейтенант служби цивільного захисту
« » QJf 2021 року

Ігор ОНІЩУК


