
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
22.07.2020 № 419

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
зі  службової  підготовки  з  керівниками  та  особами  рядового  і 
начальницького  складу  служби  цивільного  захисту  територіальних 
органів  ДСНС,  підрозділів  центрального  підпорядкування  ДСНС, 
закладів  освіти,  науково-дослідних  установ  цивільного  захисту,  які 
безпосередньо не  залучаються  до  організації  управління  силами та 
засобами під  час  гасіння  пожеж,  ліквідації  наслідків  надзвичайних 
ситуацій і небезпечних подій, на 2020/2021 навчальний рік

Вид підготовки Кількість годин

Функціональна підготовка 20
Профільна підготовка 75
Загальна фізична підготовка 46
Гуманітарна підготовка 8
Психологічна підготовка 8
Підготовка з питань надання домедичної допомоги 28
Усього годин 185

Функціональна підготовка

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретични

х занять
практичних 

занять

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*

2 2

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

2 2

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

2 2

4 Організація  внутрішнього  контролю  в  установі. 
Вплив  впровадження  внутрішнього  контролю  на 
підвищення  ефективності  основних  робочих 
процесів установи*

2 2



№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретични

х занять
практичних 

занять

5 Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на 
виконання  функцій  держави  або  місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб*

1 1

6 Вимоги нормативно-правових актів у сфері захисту 
державної таємниці

1 1

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*

1 1

8 Порядок та терміни опрацювання запитів, звернень 
народних депутатів України, пропозицій, заяв, скарг, 
звернень  громадян  та  доступу  до  публічної 
інформації. Забезпечення виконавської дисципліни в 
органах та підрозділах цивільного захисту. Терміни 
виконання різних видів документів

1 1

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

3 1 2

10 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)

1 1

11 Порядок  забезпечення  житлом  осіб  рядового  і 
начальницького  складу служби  цивільного  захисту. 
Виплата  грошової  компенсації  особам  рядового  і 
начальницького  складу  служби  цивільного  захисту 
за піднайом (найом) житлового приміщення

1 1

12 Порядок  призначення  та  проведення  службових 
розслідувань  в  органах  та  підрозділах  цивільного 
захисту ДСНС

1 1

13 Основні вимоги Правил пожежної безпеки в Україні 2 2
Усього 20 20 1

Профільна підготовка

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

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

1 1

2



№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

2 Порядок дій та правила поведінки у разі виявлення 
вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів

2 2

3 Організація  та  здійснення  аварійно-рятувального 
обслуговування суб’єктів господарювання, галузей 
та окремих територій,  щодо яких існує  небезпека 
виникнення надзвичайних ситуацій

1 1

4 Основні  положення  Порядку  організації 
внутрішньої,  гарнізонної  та  караульної  служб  в 
органах управління та підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС

2 2

5 Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації осіб рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту

1 1

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

1 1

7 Рекомендація Ради національної безпеки і оборони 
України  щодо  заходів  кібербезпеки  (лист  ДСНС
від 08.05.2020 №16-7114/163/1) та пам’ятка Служби 
безпеки України щодо забезпечення інформаційної 
безпеки при роботі в мережі Інтернет (лист ДСНС 
від 16.10.2019 № 16-14773/163)

1 1

8 Відомча  електронна поштова системи.  Порядок 
використання  інформаційних  та  інформаційно-
телекомунікаційних систем, використання та облік 
комп’ютерних програм

1 1

9 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

5 5

10 Порядок  представлення  осіб  рядового  і 
начальницького складу служби цивільного захисту 
до  нагородження  відомчими  відзнаками  ДСНС; 
звільнення зі служби цивільного захисту. Підстави 
припинення (розірвання) контракту; резерв служби 
цивільного  захисту  та  порядок  проходження 
служби  в  резерві  служби  цивільного  захисту; 
порядок  підготовки  матеріалів,  які  подаються  на 
розгляд  комісії  з  питань  розгляду  матеріалів  про 

5 5

3



№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

визначення  учасниками  бойових  дій  у  ДСНС; 
порядок  присвоєння,  підтвердження,  зниження 
класної  кваліфікації  особам  рядового  і 
начальницького складу служби цивільного захисту

11 Порядок  організації  навчання  керівного  складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту

1 1

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

1 1

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

1 1

14 Організація  цивільного  захисту  в  територіальній 
підсистемі  ЄДСЦЗ,  склад і  призначення її  органів 
управління та сил.  Планування заходів  цивільного 
захисту в мирний час та особливий період

1 1

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

1 1

16 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

17 Основні  вимоги  правил  техногенної  безпеки  у 
сфері  цивільного  захисту  на  підприємствах,  в 
організаціях, установах і небезпечних територіях

1 1

18 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 2

19 Автоматизовані  системи  управління  і  комп’ютерні 
мережі та їх практичне використання в управлінні 
органами та підрозділами цивільного захисту

1 1

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

1 1

21 Вимоги керівних документів з організації,  безпеки 
польотів і  використання повітряного простору  при 

2 2

4



№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

застосуванні  безпілотних  літальних  апаратів 
(квадрокоптерів)

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

1 1

23 Порядок  організації  і  забезпечення  безпеки 
дорожнього руху України

1 1

24 Платні  послуги,  що  надаються  підрозділами 
цивільного захисту, та порядок їх надання

1 1

25 Сфера застосування Закону України “Про публічні 
закупівлі”,  загальні  положення  та  принципи 
здійснення  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг,  що 
здійснюються за державні кошти

1 1

26 Порядок  списання  та  відчуження майна в  системі 
ДСНС.  Матеріальні  резерви,  мета  створення  та 
використання резервів

1 1

27 Основні  положення  Настанови  з  експлуатації 
транспортних  засобів  в  органах  та  підрозділах 
ДСНС.  Матеріально-технічне  забезпечення 
підрозділів  цивільного  захисту  спеціальною 
технікою  та  обладнанням.  Матеріально-технічне 
забезпечення підрозділів цивільного захисту під час 
гасіння пожеж

4 4

28 Прилади  радіаційної  та  хімічної  розвідки, 
дозиметричного  контролю,  порядок  користування 
ними. Радіоактивні та небезпечні хімічні речовини, 
їх  властивості.  Речовини  та  розчини,  які 
використовуються  під  час  робіт  з  дегазації, 
дезактивації  та  демеркуризації.  Засоби  та 
проведення  спеціальної  обробки  техніки,  споруд, 
місцевості,  одягу  та  засобів  індивідуального 
захисту.  Порядок  розгортання  і  функціонування 
пунктів спеціальної обробки

4 4

29 Основні  вимоги  Закону  України  “Про  загальну 
безпечність нехарчової продукції” щодо правових та 
організаційних  засад  введення  в  обіг  в  Україні 
нехарчової продукції та забезпечення її безпечності

1 1

30 Основні  вимоги  до  Правил  з  вогнезахисту  щодо 
виконання  робіт  з  вогнезахисних  матеріалів, 
виробів,  будівельних  конструкцій  та  перевірки 
відповідності вогнезахисту

1 1

31 Основні  вимоги  положень  Закону  України  “Про 
основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у 
сфері  господарської  діяльності”;  Правил 
техногенної  безпеки;  Правил  пожежної  безпеки  в 
Україні

3 3

32 Основні  вимоги  щодо  проєктування  нових  і 
реконструкцію  існуючих  будівель  закладів  освіти 
згідно  з  ДБН  В.2.2-3:2018  “Будинки  та  споруди. 

1 1

5
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У тому числі
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занять
практичних 

занять

Заклади освіти”
33 Основні  вимоги  до  норм  та  їх  застосування  до 

громадських  будинків  з  умовною  висотою  до
73,5 м, викладених у ДБН В.2.2-9-2018 “Громадські 
будинки та споруди. Основні положення”

1 1

34 Основні  вимоги  до  проєктування  нових  і 
реконструкцію  існуючих  будівель  закладів 
дошкільної освіти різних типів відповідно до ДБН 
В.2.2-4:2018  “Будинки  та  споруди.  Заклади 
дошкільної освіти”

1 1

35 Особливості  організації  перевірок  та  оцінки 
діяльності  міністерств  та  інших  центральних 
органів  виконавчої  влади,  місцевих  державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування 
щодо  виконання  вимог  законів  та  інших 
нормативно-правових актів з питань техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту

1 1

36 Основні  вимоги  до  Порядку  функціонування 
Пілотного  модуля  інтегрованої  автоматизованої 
системи державного нагляду (контролю), внесення 
відомостей  до  неї  та  строків  розміщення  цих 
відомостей  для  загальної  організації  введення 
інформації  за  результатами  здійснених  заходів 
державного  нагляду  (контролю)  та  відпрацювання 
практичних  навиків  під  час  роботи  із  зазначеною 
системою

2 2

37 Вимоги  до  оформлення  річних  та  комплексного 
планів  здійснення  заходів  державного  нагляду 
(контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх 
виконання  для  забезпечення  актуалізації  внесення 
інформації  стосовно  суб’єктів  господарювання,  а 
також стосовно відпрацювання практичних навиків 
щодо надання пропозицій до зазначених планів

2 2

38 Основні положення Порядку затвердження програм 
навчання  та  інструктажів  з  питань  пожежної 
безпеки, організації та контролю за їх виконанням

1 1

39 Основні вимоги до Критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь  ризику  від  провадження  господарської 
діяльності,  що  підлягає  ліцензуванню,  у  сфері 
надання послуг і виконання робіт протипожежного 
призначення  за  переліком,  що  визначається 
Кабінетом  Міністрів  України,  і  встановлюється 
періодичність  здійснення  планових  заходів 
державного  нагляду  (контролю)  Державною 
службою з надзвичайних ситуацій

1 1

40 Основні  положення  уніфікованої  форми  акта,  що 
складається за результатами проведення планового 
(позапланового)  заходу  державного  нагляду 
(контролю)  за  додержанням  ліцензіатом  вимог 
законодавства  у  сфері  провадження  господарської 

1 1
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№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

діяльності  з  надання  послуг  і  виконання  робіт 
протипожежного  призначення  за  переліком,  що 
визначається Кабінетом Міністрів України, та інших 
форм розпорядчих документів

41 Основні  вимоги  Порядку  здійснення  державного 
нагляду  (контролю)  у  сфері  ліцензування 
господарської  діяльності  з  надання  послуг  і 
виконання  робіт  протипожежного  призначення  за 
переліком

2 2

42 Основні  вимоги  Порядку  функціонування 
інформаційної  системи  надання  адміністративних 
послуг  Державною  службою  України  з 
надзвичайних ситуацій

1 1

43 Вимоги  Порядку  обліку  пожеж  та  їх  наслідків, 
затвердженого  постановою   Кабінету  Міністрів 
України від 26.12.2003 № 2030

1 1

44 Основні  вимоги  Порядку  обліку  пожеж  та  їх 
наслідків,  затвердженого  наказом  ДСНС
від 16.08.2017 № 445

1 1

45 Основні вимоги Порядку спільних дій Національної 
поліції  України,  Державної  служби  України  з 
надзвичайних  ситуацій  та  Експертної  служби 
Міністерства  внутрішніх  справ  України  під  час 
проведення  огляду  місця  пожежі,  виявлення, 
припинення,  попередження  та  розслідування 
кримінальних  правопорушень  та  інших  подій, 
пов’язаних з пожежами

1 1

46 Основні вимоги Інструкції з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопорушення

1 1

47 Загальний алгоритм проведення процедури надання 
та отримання гуманітарної допомоги

1 1

48 Основні  законодавчі  та  нормативно-правові  акти, 
що  регламентують  метрологічну  діяльність. 
Структура  та  основні  функції  метрологічної 
служби. Повірка, обслуговування та ремонт засобів 
вимірювальної техніки

1 1

49 Основні  поняття  екології.  Вимоги  законодавства 
України  в  галузі  охорони  навколишнього 
природного  середовища.  Організація  екологічної 
безпеки в органах та підрозділах ДСНС

1 1

50 Основні  заходи  запобігання  забруднення  водних 
джерел в органах та підрозділах ДСНС

1 1

51 Охорона  земель,  рослинного  та  тваринного  світу. 
Рекультивація порушених земель. Відповідальність 
посадових  осіб  за  порушення  вимог 
природоохоронного законодавства

1 1

Усього 75 75
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Загальна фізична підготовка

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Під  час  планування  та  проведення  занять 
користуватися  Нормативами  виконання  навчальних 
вправ з  підготовки осіб рядового і  начальницького 
складу  служби  цивільного  захисту  та  працівників 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
ДСНС  України  до  виконання  завдань  за 
призначенням,  затвердженими  наказом  МВС
від  20.11.2015 №  1470,  зареєстрованим  у 
Міністерстві  юстиції  України  9  грудня  2015  р.
за № 1528/27973

46 46

Усього 46 46

Гуманітарна підготовка**

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Державні  символи  України  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

2 2

2 Історія  пожежництва  на  теренах  сучасної  України. 
Відданість  та  гордість  пожежного-рятувальника  – 
основна мотивація за обрану професію

2 2

3 “Революція  гідності”  (листопад  2013  р.  –  лютий
2014  р.):  причини  і  наслідки.  Російська  збройна 
агресія проти України*

1 1

4 Засади  розуміння  гендеру  та  гендерної  рівності. 
Законодавче  регулювання  та  міжнародні  стандарти 
гендерної рівності. Забезпечення гендерної рівності 
в  системі  МВС  та  інших  центральних  органах 
виконавчої влади*

3 3

Усього 8 8

Психологічна підготовка**

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Психологічна  готовність  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). 

2 2
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Індивідуально-психологічні  якості  персоналу,  які 
враховуються  під  час  проведення  атестації. 
Психологічне  відновлення  та  медико-психологічна 
реабілітація  персоналу.  Методи  психологічної 
саморегуляції. Профілактика ПТСР*

2 Психологічний  захист  населення  у  разі  загрози  та 
виникнення надзвичайних ситуацій. Надання першої 
психологічної  допомоги.  Особливості  взаємодії  з 
людьми  з  інвалідністю,  зокрема  з  порушенням 
органів  зору,  слуху,  опорно-рухового  апарату,  з 
розумовою  відсталістю,  психічними  розладами,  та 
іншими маломобільними групами населення під час 
надання  їм  допомоги  у  разі  виникнення  та/або 
загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій 
(пожеж)*

2 2

3 Корпоративна  культура  в  ДСНС.  Соціально-
психологічний  клімат  як  показник  ефективності 
управлінської  діяльності.  Моніторинг  та 
формування сприятливого психологічного клімату в 
колективі*

2 2

4 Конструктивне  вирішення  конфліктних  ситуацій  у 
службовій  діяльності.  Розвиток  ефективної 
комунікації.  Телефонне  консультування  та  його 
особливості*

2 2

Усього 8 8

Підготовка з питань надання домедичної допомоги

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим у разі раптової зупинки серця*

1 1

2 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при серцевому нападі*

1 1

3 Порядок проведення серцево-легеневої реанімації  з 
використанням  автоматичного  зовнішнього 
дефібрилятора*

1 1

4 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при підозрі на пошкодження хребта*

1 1

5 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим  при  підозрі  на  травму  голови 
(черепно-мозкова травма)*

1 1

6 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при підозрі на пошкодження живота*

1 1

7 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при підозрі на інсульт*

1 1

8 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при підозрі на травму грудної клітки*

1 1
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

9 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим  при  підозрі  на  перелом  кісток 
кінцівок*

1 1

10 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим  при  рані  кінцівки,  в  тому  числі 
ускладненій кровотечею*

1 1

11 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при травматичній ампутації*

1 1

12 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим  при  позиційному  стисканні  м’яких 
тканин*

1 1

13 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при підозрі на шок*

1 1

14 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим  при  порушенні  прохідності 
дихальних шляхів – обтурації стороннім тілом*

1 1

15 Порядок  надання  домедичної  допомоги  при 
наявності декількох постраждалих*

1 1

16 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим  при  підозрі  на  гостре  отруєння 
невідомою речовиною*.
Порядок надання домедичної допомоги особам при 
підозрі на передозування опіоїдами*

1 1

17 Порядок  надання  психологічної  підтримки 
постраждалим при надзвичайній ситуації*

1 1

18 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим з опіками*

1 1

19 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим  з  переохолодженням/ 
відмороженням*

1 1

20 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при утопленні*

1 1

21 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при перегріванні*

1 1

22 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при травмах та пошкодженнях очей*

1 1

23 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при укусах тварин та комах*

1 1

24 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при падінні з висоти*

1 1

25 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах*

1 1

26 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при ураженні  електричним струмом 
та блискавкою*

1 1

27 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим при судомах (епілепсії)*

1 1
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

28 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим без свідомості*

1 1

Усього 28 28

*) навчальні теми для обов’язкового вивчення
**) навчальні теми розробляються штатними працівниками підрозділів персоналу органів  

та підрозділів цивільного захисту

Директор Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації
генерал-майор служби цивільного захисту Володимир ДЕМЧУК
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