
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
22.07.2020 № 419

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
зі службової підготовки з особами рядового і начальницького складу 
служби  цивільного  захисту  підрозділів,  що  перебувають  на 
чергуванні,  у  тому  числі  добовому/вахтовому  (частин,  змін 
(караулів), груп, відділень), підпорядкованих територіальному органу 
ДСНС,  підрозділу  центрального  підпорядкування  ДСНС  на 
2020/2021 навчальний рік

Вид підготовки Кількість годин

Функціональна підготовка 10
Профільна підготовка 35
Тактична підготовка 87
Спеціальна фізична підготовка 59
Загальна фізична підготовка 9
Гуманітарна підготовка 6
Психологічна підготовка 6
Підготовка з питань надання домедичної допомоги 28
Усього годин 240

Функціональна підготовка

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних

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*

1 1

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

1 1

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

1 1



№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних

занять
практичних

занять

4 Основні  положення  Порядку  проходження  служби 
цивільного  захисту  особами  рядового  і 
начальницького складу

1 1

5 Соціальний  та  правовий  захист  осіб  рядового  і 
начальницького складу служби цивільного захисту 
та членів їх сімей

1 1

6 Медичне  забезпечення  осіб  рядового  і 
начальницького складу служби цивільного захисту. 
Організація  роботи  з  питань  безпеки  праці  в 
органах та підрозділах цивільного захисту

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*

2 2

8 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

2 2

Усього 10 10

Профільна підготовка

Підготовка рятувальників

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Класифікація надзвичайних ситуацій 1 1
2 Безпека праці під час: збору, виїзду, прямуванню на 

пожежу  та  при  поверненні  до  підрозділу; 
проведення  розвідки  на  місці  події;  проведення 
рятувальних  робіт  на  водних  об’єктах;  робіт  з 
демеркурізації;  робіт  при  повенях;  при  ДТП; 
розбирання будівельних конструкцій, саморятування

2 2

3 Обов’язки  осіб  рядового  і  начальницького  складу 
служби  цивільного  захисту  аварійно-рятувального 
підрозділу під час проведення аварійно-рятувальних 
та інших невідкладних робіт

1 1

4 Дії  аварійно-рятувального  підрозділу  під  час 
проведення  невідкладних  робіт  у  разі  отримання 
повідомлення про виявлення отруйних плазунів та 
шершнів

1 1

2



№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

5 Улаштування  і  принцип  дії,  тактико-технічні 
характеристики  ЗІЗОД,  які  знаходяться  на 
оснащенні  рятувальних  підрозділів.  Порядок 
постановки  ЗІЗОД до  оперативного  розрахунку,  їх 
перевірка, технічне обслуговування та експлуатація. 
Методика  проведення  розрахунків  параметрів 
роботи в ЗІЗОД. Правила роботи в ЗІЗОД, порядок 
включення і виключення. Спорядження ланки ГДЗС 
і  організація  зв’язку  з  постом  безпеки.  Порядок 
пересування,  пошуку  і  рятування  людей  ланкою 
ГДЗС

5 1 4

6 Правила  орієнтування.  Проведення  пошуку  та 
рятування  людей  у  лісах.  Ознайомлення  із 
критеріями  метеорологічних  явищ  І-ІІІ  рівнів 
небезпечності

1 1

7 Види  та  способи  ведення  аварійно-рятувальних 
робіт та інших невідкладних робіт у надзвичайних 
ситуаціях

1 1

8 Призначення  та  основні  тактико-технічні 
характеристики  аварійно-рятувальної,  спеціальної, 
інженерної  техніки та обладнання,  які  знаходяться 
на оснащенні рятувального підрозділу

1 1

9 Технічна  характеристика  одноковшових 
екскаваторів   “зворотна  лопата”  з  гідравлічним 
приводом  ковшів.  Перехідний  модуль  і  робочі 
органи  безперервної  дії  для  встановлення  на 
одноковшовому гідравлічному екскаваторі. Розробка 
ґрунту  одноківшевими  екскаваторами.   Інший 
спеціальний  гідравлічний,  пневматичний 
інструмент,  обладнання  та  спорядження,  тактико-
технічні  характеристики,  прийоми  застосування 
інструменту в роботі

3 1 2

10 Тактико-технічні  характеристики  плавзасобів 
спеціального призначення рятувальних підрозділів

1 1

11 Ізолюючі  засоби  індивідуального  захисту  шкіри. 
Надягання  спеціального  захисного  одягу  та 
протигаза. Організація захисту особового складу під 
час  виконання  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних  робіт  у  зонах  радіоактивного  та 
хімічного  забруднення.  Прилади  радіаційної  та 
хімічної  розвідки,  дозиметричного  контролю, 
порядок  користування  ними.  Маркування  і  знаки 
небезпеки небезпечних вантажів

4 1 3

12 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  на  літаку  та  вертольоті 
залежно від типу повітряного судна*

2 2

13 Ознайомлення із типовою конструкцією повітряного 
судна (літака й вертольота), особливості проведення 

2 2

3



№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

евакуації  пасажирів  та  екіпажу  у  разі  аварійної 
посадки  (для  підрозділів,  дислокованих  поблизу 
аеропортів та аеродромів)*

14 Особливості  дій  підрозділів  ОРС  ЦЗ  під  час 
ліквідації  наслідків  НС  (небезпечних  подій), 
пов’язаних  із  повінню  (паводком,  катастрофічним 
затопленням)

1 1

15 Особливості  дій  підрозділів  ОРС  ЦЗ  під  час 
ліквідації  наслідків  НС  (небезпечних  подій), 
пов’язаних з ураганом, буревієм

1 1

16 Особливості  дій  підрозділів  ОРС  ЦЗ  під  час 
ліквідації  наслідків  НС  (небезпечних  подій) 
унаслідок вибуху

1 1

17 Порядок  дій  та  використання  автономних 
водоочисних  станцій.  Основні види фільтрації, 
реагенти та аналіз забруднення води. Види  ґрунту, 
ландшафт  та  аналіз  місцевості  для  буріння 
свердловин

2 2

18 Обслуговування  енергогосподарства.  Тактико-
технічні  характеристики  електростанцій  що 
знаходяться на озброєнні підрозділу

2 2

19 Тактико-технічна  характеристика  неповоротних 
бульдозерів  гусеничного  ходу,  автогрейдерів  і 
грейдерів.  Характеристика  КРАЗ-43-63221 КТА-25. 
Безпека  праці  під  час  роботи  з  обладнанням, 
оснащенням, пристроями та засобами КТА-25

3 1 2

Усього 35 22 13

Підготовка пожежних-рятувальників

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Основні  вимоги  з  безпека  праці  під  час:  збору, 
виїзду, прямування на пожежу та при поверненні до 
підрозділу;  проведення  розвідки  на  місці  події; 
проведення  рятувальних робіт  на  водних  об’єктах; 
робіт з демеркурізації; робіт при повенях; при ДТП; 
розбирання будівельних конструкцій, саморятування

3 3

2 Організація  внутрішньої,  гарнізонної  та  караульної 
служб у підрозділах. Призначення та порядок зміни 
караулів.  Обов’язки  осіб  внутрішнього  наряду. 
Утримання приміщень. Допуск сторонніх осіб

2 2

3 Обов’язки  номерів  оперативного  розрахунку  на 
пожежно-рятувальних автомобілях

1 1

4 Дії  пожежно-рятувального  підрозділу  під  час 
проведення  невідкладних  робіт  у  разі  отримання 
повідомлення  про виявлення  отруйних плазунів  та 
шершнів

1 1

4



№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

5 Тактико-технічні  характеристики  ЗІЗОД,  які 
знаходяться  на  оснащенні  підрозділу.  Порядок 
постановки  ЗІЗОД  до  оперативного  розрахунку. 
Проведення перевірки апаратів (оперативна та № 1). 
Методика  проведення  розрахунків  параметрів 
роботи  в  ЗІЗОД.  Обов’язки  газодимозахисника  та 
командира  ланки  ГДЗС  під  час  роботи  у  ЗІЗОД. 
Обов’язки постового на посту безпеки ГДЗС

4 4

6 Спорядження  ланки  ГДЗС  і  організація  зв’язку  з 
постом  безпеки  ГДЗС.  Порядок  пересування, 
пошуку і рятування людей ланкою ГДЗС

4 4

7 Пожежні  рукави,  технічні  характеристики  та 
маркування.  Порядок  випробування,  постановки  в 
оперативний  розрахунок  та  експлуатації,  миття  і 
сушка

1 1

8 Внутрішнє  та  зовнішнє  протипожежне 
водопостачання.  Порядок  утримання  і  перевірка 
технічного стану

2 1 1

9 Вивчення  схеми  використання  гідроелеватора
Г-600  для  забору води.  Способи  та  методи  подачі 
води для гасіння пожежі. Застосування компактних і 
розпилених  струменів  вогнегасних  речовин  та  їх 
вогнегасна ефективність

2 2

10 Призначення  та  основні  тактико-технічні 
характеристики  пожежно-рятувальної  техніки  та 
обладнання, яке знаходиться на оснащенні пожежно-
рятувального  підрозділу.  Порядок  його 
випробування

2 2

11 Правила  орієнтування.  Проведення  пошуку  та 
рятування  людей  у  лісах.  Ознайомлення  із 
критеріями  метеорологічних  явищ  І-ІІІ  рівнів 
небезпечності

2 2

12 Ізолюючи  засоби  індивідуального  захисту  шкіри. 
Надягання  спеціального  захисного  одягу  та 
протигаза. Організація захисту особового складу під 
час  виконання  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних  робіт  у  зонах  радіоактивного  та 
хімічного  забруднення.  Маркування  і  знаки 
небезпеки небезпечних вантажів

5 1 4

13 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  на  літаку  та  вертольоті 
залежно від типу повітряного судна*

3 3

14 Ознайомлення із типовою конструкцією повітряного 
судна (літака й вертольота), особливості проведення 
евакуації  пасажирів  та  екіпажу  у  разі  аварійної 
посадки  (для  підрозділів,  дислокованих  поблизу 
аеропортів та аеродромів)*

3 3

Усього 35 28 7

5



Підготовка спеціалістів радіаційного, хімічного та біологічного захисту

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Безпека  праці  під  час  несення  служби.  Основні 
вимоги  роботі  під  час  роботи  з  обладнанням, 
оснащенням, пристроями та засобами РХБ захисту. 
Вплив  небезпечних  хімічних  речовин  на  організм 
людини:  при  потраплянні  на  шкіру,  очі,  при 
інгаляційному  надходженні.  Припинення  впливу 
небезпечних  хімічних  речовин  на  організм 
потерпілого.  Організація  і  порядок  проведення 
санітарного  оброблення  населення.  Речовини  та 
розчини,  які  використовують  для  дегазації  та 
дезактивації

5 1 4

2 Автомобілі  радіаційної  та  хімічної  розвідки, 
хімічного  та  радіаційного  аналізу  й  контролю. 
Порядок спостережень щодо оцінки радіаційної  та 
хімічної  обстановки  у  разі  виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру.  Режими  роботи  осіб  рядового  і 
начальницького  складу  служби  цивільного  захисту 
підрозділів РХБЗ у засобах індивідуального захисту 
у  зонах  хімічного  та  радіоактивного  забруднення. 
Правила  ведення  переговорів  засобами  зв’язку. 
Ведення  радіообміну  в  умовах  ненадійного 
приймання, перешкод

5 1 4

3 Організація  і  порядок  проведення  радіаційної, 
хімічної  та  біологічної  розвідки.  Організація  і 
порядок проведення дозиметричного контролю

5 1 4

4 Організація  і  порядок  проведення  спеціального 
оброблення техніки, місцевості, споруд тощо. Засоби 
та  проведення  спеціального  оброблення  техніки, 
споруд, місцевості, одягу та засобів індивідуального 
захисту.  Порядок  розгортання  і  функціонування 
пунктів  спеціальної  обробки.  Маркування та знаки 
небезпеки небезпечних вантажів

5 1 4

5 Причини виникнення хімічної аварії і параметри, що 
характеризують  її  розвиток.  Основні  поняття  про 
НХР.  Ліквідація  наслідків  надзвичайної  ситуації  з 
виливом,  викидом  НХР,  що  впливають  на  людей. 
Токсичність,  ознаки  отруєння  людини.  Порядок 
застосування, захисні  властивості,  час захисної  дії, 
види технічного обслуговування, зберігання засобів 
індивідуального  захисту,  які  знаходяться  на 
оснащенні підрозділів

5 1 4

6 Альфа-, бета- і гамма-випромінювання, їх природа і 
властивості:  проникаюча  та  іонізуюча  здатність, 
взаємодія  із  середовищем.  Одиниці  вимірювання 
іонізуючих випромінювань.  Прилади радіаційної та 

5 1 4
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

хімічної  розвідки,  дозиметричного  контролю, 
порядок користування ними

7 Використання  костюмів  біозахисту,  робота  з 
дезінфікуючими  засобами  (реагентами)  для 
санітарного  оброблення  місцевості,  будівель, 
приміщень,  транспортних  засобів  тощо.  Речовини 
для  приготування  дегазуючих,  дезактивуючих  і 
дезінфекційних розчинів

5 1 4

Усього 35 7 28

Підготовка водолазів

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Охорона  праці  під  час  несення  служби.  Основні 
вимоги  з  охорони  праці  під  час   проведення 
водолазних робіт.  Призначення та основні тактико-
технічні характеристики техніки та обладнання, які 
знаходяться  на  оснащенні  водолазного  підрозділу. 
Суднопідіймальні роботи

5 5

2 Основні вимоги керівних документів до організації і 
виконання  водолазних  спусків  і  робіт.  Водолазні 
аварійно-рятувальні  та  інші  невідкладні  роботи. 
Організація  і  виконання  водолазних  підводно-
технічних робіт

5 5

3 Принципи  роботи  водолазного  спорядження 
(редуктора,  регулятора  тиску  першого  та  другого 
ступенів,  вентиля,  легеневого  автомату,  інфлятора 
тощо)  яке  знаходиться  на  оснащені  водолазного 
підрозділу

2 2

4 Організація водолазних спусків і робіт 5 5
5 Керівництво  водолазними  спусками  і  роботами. 

Підготовка до водолазних спусків  і  робіт.  Підводні 
роботи з електрозварювання

5 5

6 Порядок  виконання  водолазних  спусків  і  робіт. 
Пошуково-рятувальні  роботи.  Обстеження  і 
очищення дна акваторій

5 5

7 Водолазні  спуски  і  робота  в  умовах  забрудненого 
хімічними  речовинами  водного  середовища. 
Водолазні  спуски  і  роботи  при  хвилюванні  водної 
поверхні та на течії

5 5

8 Водолазні  спуски  і  робота  у  воді  з  різною 
температурою, в холодну пору року та під льодом

2 2

9 Роботи із застосуванням механізованого інструменту 1 1
Усього 35 35
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Підготовка спеціалістів з підводного розмінування

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Основні  нормативно-правові  документи,  що 
регламентують  організацію  і  виконання  робіт  із 
виявлення,  знешкодження  та  знищення  ВНП  на 
території України. Основні терміни та визначення з 
питань гуманітарного розмінування

2 2

2 Порядок  проведення  водолазними  піротехнічними 
підрозділами  технічного  обстеження  територій, 
імовірно забруднених ВНП (Стандартна оперативна 
процедура 08.20/ДСНС)

2 2

3 Порядок  проведення  водолазними  піротехнічними 
підрозділами  маркування  територій,  забруднених 
ВНП  (Стандартна  оперативна  процедура 
08.40/ДСНС). Способи маркування під водою

2 2

4 Вибухові  суміші  та  речовини.  Класифікація 
вибухових речовин. Основні властивості вибухових 
речовин.  Заходи  безпеки  під  час  поводження  з 
вибуховими  речовинами.  Заряди  промислового 
виготовлення,  тактико-технічні  характеристики, 
типи,  порядок  застосування.  Порядок  проведення 
водолазними піротехнічними підрозділами робіт із 
підводного розмінування та  особливості  знищення 
ВНП під водою

3 3

5 Порядок зберігання вибухових матеріалів, їх облік і 
видача.  Обладнання  польового  витратного  складу. 
Транспортування вибухових матеріалів та ВНП

2 1 1

6 Оснащення відділення із  підводного розмінування. 
Обладнання  спеціальних  транспортних  засобів. 
Призначення,  тактико-технічні  характеристики, 
принцип  і  порядок  роботи  засобів  пошуку  ВНП. 
Контроль  якості  розмінування  акваторій  водних 
об’єктів

5 5

7 Призначення,  поділ  за  класами  та  характеристики 
захисних костюмів, бронежилетів і шоломів. Заходи 
безпеки  під  час  підводного  розмінування  та 
знищення ВНП

3 3

8 Організація  водолазних  спусків  і  робіт.  Порядок 
виконання водолазних робіт.  Медичне забезпечення 
водолазних  спусків  і  робіт.  Організація  роботи  з 
питань  безпеки  праці  у  підрозділах  цивільного 
захисту.  Основні  вимоги  з  безпеки  праці  під  час 
проведення підводного розмінування

5 5

9 Навчання  населення  ризикам,  пов’язаним  із 
вибухонебезпечними  предметами  (Стандартна 
оперативна процедура 12.10/ДСНС)

1 1
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10 Водолазні  спуски  при  хвилюванні  та  на  течії. 
Порядок пересування водолаза на різних рельєфах 
дна. Обстеження й очищення дна акваторії водних 
об’єктів

5 5

11 Водолазні  аварійно-рятувальні  та  інші  невідкладні 
роботи. Способи пошуку ВНП та їх знешкодження

5 5

Усього 35 34 1

Підготовка рятувальників-кінологів

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Безпека  праці  під  час  несення  служби.  Основні 
вимоги з безпеки праці під час робіт з собаками

1 1

2 Анатомія і фізіологія собаки 1 1
3 Правила  застосування  подразників  під  час 

дресирування службових собак
2 2

4 Безумовні та умовні рефлекси 2 2
5 Фізіологічні  основи  дресування.  Фактори,  що 

впливають на поведінку службової собаки. Зовнішні 
форми прояву поведінки (пози і міміка)

2 2

6 Теорія  запахового  коригування  (орієнтування  по 
запаху)

2 2

7 Підготовка  службових  собак,  основні  елементи 
курсу  загального  та  спеціального  дресирування. 
Загальні  помилки  рятувальника-кінолога  під  час 
дресирування службової собаки

4 4

8 Види  й  типи  пошуку  із  застосуванням  службових 
собак. Способи та порядок ведення пошукових робіт 
із  залученням  службових  собак.  Забезпечення 
службових  собак  під  час  проведення  пошуково-
рятувальних робіт

5 5

9 Характерні  особливості  організації  і  проведення 
пошуково-рятувальних  робіт  кінологічними 
підрозділами з використанням службових собак

2 2

10 Зоогiгiєнiчнi  вимоги  щодо  утримання  службових 
собак.  Правила  утримання  службових  собак, 
індивідуальне та групове розміщення тварин

2 2

11 Розведення і вирощування службових собак 2 2
12 Організація  роботи  з  питань  безпеки  праці  в 

кінологічних підрозділах. Правила особистої гігієни 
та  заходи  з  безпеки  праці  під  час  поводження  із 
службовими собаками

1 1

13 Ветеринарне  обслуговування  службових  собак. 
Перша  невідкладна  допомога  собаці  при  травмах. 
Домедична  допомога  постраждалим  в  умовах 
проведення пошуково-рятувальних робіт

3 3

14 Штатна техніка кінологічного підрозділу 2 2
15 Психологічна характеристика практичної діяльності 

рятувальника-кінолога.  Емоційно-вольові  психічні 
1 1
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

процеси та стани особистості в умовах професійної 
діяльності рятувальника-кінолога

16 Стрес:  різновиди  та  наслідки.  Методики  зняття 
психоемоційного  напруження,  самокорекція 
стресових і післястресових станів

1 1

17 Особливості  використання  засобів  повітряної 
розвідки  (коптери)  під  час  проведення  пошуково-
рятувальних робіт

1 1

18 Основні критерії відбору та тестування цуценят на 
придатність до службової діяльності

1 1

Усього 35 35

Підготовка рятувальників гірських

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Визначення і класифікація туризму. Історія розвитку 
туризму  в  Україні,  забезпечення  безпеки  туризму, 
аварійно-рятувальне забезпечення туристичних груп 
та  окремих  туристів,  сучасний  стан  організації 
рятування постраждалих у горах України, Європи та 
світу

1 1

2 Вимоги  правил  безпеки  праці  під  час  проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

1 1

3 Спеціальний  одяг  і  спорядження  для  пересування 
гірською  місцевістю.  Основні  характеристики, 
призначення, правила використання і догляд за ним

1 1

4 Спеціальне  (альпіністське,  лавинне,  спелеологічне 
тощо)  спорядження,  основні  характеристики, 
правила використання, зберігання і догляду

1 1

5 Засоби зв’язку, їх види та технічні характеристики та 
правила  користування

2 1 1

6 Топографічні  карти та умовні  позначення.  Читання 
топографічної карти та складання схеми маршруту, 
орієнтування  на  місцевості  за  допомогою  карти, 
компасу, місцевих предметів та засобів супутникової 
навігації  (GPS).  Визначення  сторін  горизонту  за 
місцевими  ознаками  за  допомогою  годинника  та 
небесних  світил,  методика  визначення  місця 
знаходження, орієнтування за сукупністю ознак, рух 
за азимутом

3 1 2

7 Класифікація  гір,  їх  характеристика  та  елементи. 
Види  гірського  рельєфу,  загальний  огляд  і 
характеристика гірських масивів України

2 1 1

8 Види  печер.  Особливості  спелеомаршрутів  та 
організація  тривалого  перебування  у  печерах, 
орієнтування  у  печерах  і  топографічна  зйомка  під 
землею, умовні позначення

2 1 1
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9 Вузли та їх класифікація за призначенням. В’язання 
основних та  допоміжних вузлів,  гальмівні  системи 
на  основі  карабінних  вузлів,  техніка  пересування 
гірською  місцевістю,  лісовими  масивами,  болотом, 
спелеологічними  об’єктами.  Техніка  пересування 
трав’янистими схилами осипами, скелями

2 2

10 Техніка  пересування  скелями  з  гімнастичною  та 
верхньою  страховкою.  Пересування  у  гірській 
місцевості  за  допомогою  закріпленої  мотузки 
(перил),  техніка  руху  скелями  з  нижньою 
страховкою,  прийоми  страхування  і 
самострахування,  улаштування  вертикально-
нахилених і горизонтальних перил

2 2

11 Елементи альпіністських і спелеологічних сходжень: 
спуск  і  підйом  лінійними  опорами,  проходження 
перил,  транспортування  вантажу.  Зміна  напрямку 
руху.  Застосування  складних  маятникових  систем, 
поліспасти  та  їх  види.  Складання  поліспастних 
систем 

2 2

12 Особливості  сплаву  гірськими  ріками.  Динаміка 
річкового  потоку,  основні  види  туристичних 
плавзасобів та їх експлуатаційні якості. Особливості 
сплаву туристичними плавзасобами різного типу та 
конструкції

2 2

13 Види  перешкод  під  час  сплаву  гірськими  річками 
особливості  і  техніка  їхнього  подолання.  Техніка 
сплаву  туристичними  плавзасобами  різного  типу. 
Спорядження для страховки та забезпечення безпеки 
під час сплаву 

2 2

14 Класифікація і  характеристика гірськолижних трас. 
Вимоги  до  гірськолижних  трас  під  час  їхнього 
проектування та експлуатації. Правила користування 
витягами  та  канатно-крісельними  дорогами. 
Найбільш популярні  райони  лижних  маршрутів  та 
гірськолижних схилів України

3 3

15 Техніка  пересування  засніженими,  обледенілими 
лижними  маршрутами  гірськими  лижами, 
(скітурами)

3 3

16 Лавинонебезпечні  райони  у  горах  України.  Типи 
лавин,  рівні  лавинної  небезпеки,  аналіз  лавинної 
ситуації. Ухилення від лавин та дії під час попадання 
в лавину

3 3

17 Способи  евакуації  постраждалого  гірськолижним 
схилом. Ручне транспортування. Транспортування  з 
використанням  спеціальних  (підручних)  засобів. 
Транспортування  з  використанням  тварин  (коней, 
віслюків,  собак).  Транспортування постраждалих із 
використанням  різних  видів  транспорту: 
спеціального, автомобільного, водного, авіаційного

3 3

Усього 35 20 15
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Підготовка рятувальників-верхолазів

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Безпека  праці  під  час  несення  служби.  Основні 
вимоги з безпеки праці під час проведення аварійно-
рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт   з 
використанням  верхолазного  спорядження  і 
страхувальних засобів. Саморятування

2 2

2 Обов’язки  рятувальника  відділення  аварійно-
рятувальних  робіт  на  висотах  під  час  проведення 
аварійно-рятувальних та  інших невідкладних  робіт 
на висотах

1 1

3 Правила  ведення  переговорів  засобами  зв’язку. 
Ведення  радіообміну  в  умовах  ненадійного 
приймання, перешкод

1 1

4 Верхолазне  спорядження  і  страхувальні  засоби. 
Загальні  вимоги  стосовно  використання  та 
зберігання  спорядження  і  страхувальних  засобів. 
Випробовування  спорядження  і  страхувальних 
засобів

1 1

5 Призначення  та  основні  тактико-технічні 
характеристики  верхолазного  спорядження,  яке 
знаходиться на оснащенні підрозділу

1 1

7 Кріплення опорних і страхувальних канатів. Загальні 
вимоги.  Механічні  характеристики вузлів.  Типи та 
призначення вузлів

1 1

8 В’язання  вузлів  для  кріплення  опорного  і 
страхувального канатів

1 1

9 В’язання вузлів для з’єднання двох канатів 1 1
10 В’язання допоміжних вузлів 1 1
11 Блокування  опор.  Компенсуючі  та  локальні  петлі. 

Розподіл  навантаження  на  опори при  різному куті 
провисання

2 2

12 Організація штучних опор. Анкерні опори. Скеляні 
гаки, закладні елементи, льодобури

3 3

13 Класифікація опор. Види опор 1 1
14 Способи та види страховки 1 1
15 Способи  кріплення  опорного  і  страхувального 

канатів до опори. Загальні вимоги. Горизонтальне та 
вертикальне закріплення канатів. Дублювання точок 
опори.  Використання  відтяжок  для  кріплення 
канатів.  Застосування  запобіжників  і  консолей при 
кріпленні  канатів.  Вимоги  безпеки  під  час 
організації точок опори

2 2

16 Фактор падінні. Енергія падіння 1 1
17 Техніка пересування по опорних канатах. Спуск по 

опорному  канату.  Підготовка  до  спуску.  Правила 
спуску по опорному канату. Дії рятувальника у разі 
виникнення  аварійних  ситуацій  під  час  спуску  по 

1 1
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

опорному канату
18 Підйом  по  опорному  канату.  Способи  підйому  по 

опорному канату. Зміна напряму руху
1 1

19 Техніка виконання робіт на висоті. Позиціонування. 
Виконання  робіт  на  конструкціях.  Пересування  по 
дахах та похилих поверхнях

2 2

20 Роботи на деревах 2 2
21 Транспортування  вантажів  із  використанням 

верхолазного спорядження. Підйом вантажів. Спуск 
вантажів.  Використання  поліспастних  систем. 
Застосування гальмівних аварійних систем

1 1

22 Техніка  евакуації  потерпілих  із  висотного  об’єкта. 
Способи евакуації потерпілого з висотного об’єкта із 
застосуванням верхолазного спорядження

1 1

23 Рятування потерпілих, які зависли на канаті 1 1
24 Використання  рятувальних  нош  для  спуску  або 

підйому  травмованих  потерпілих  з  висотного 
об’єкта

2 2

25 Використання  системи типу “Косинка”  для  спуску 
або підйому потерпілих з висотного об’єкта

2 1

26 Переправа 2 2
Усього 35 35

Підготовка піротехніків

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Основні  нормативно-правові  документи,  що 
регламентують  організацію  і  виконання  робіт  із 
виявлення,  знешкодження  та  знищення 
вибухонебезпечних  речовин  на  території  України. 
Основні  терміни  та  визначення  з  питань 
гуманітарного розмінування

1 1

2 Стандартна  оперативна  процедура  10.10-40/ДСНС 
“Заходи безпеки під час розмінування”

1 1

3 Порядок  оперативного  реагування  органів  та 
підрозділів цивільного захисту на повідомлення про 
виявлення  вибухонебезпечних  предметів  (окреме 
доручення Голови ДСНС від 03.05.2019 № В-79)

1 1

4 Організація  і  порядок  проведення  піротехнічними 
підрозділами  нетехнічного  та  технічного 
обстеження територій,  імовірно  забруднених ВНП 
(Стандартні  оперативні  процедури 08.10/ДСНС та 
08.20/ДСНС)

4 4

5 Порядок  проведення  піротехнічними  підрозділами 
робіт  із  очищення  (розмінування)  району ведення 
бойових  дій  (Стандартна  оперативна  процедура 

4 4
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09.11/ДСНС)
6 Порядок  проведення  піротехнічними  підрозділами 

маркування  територій,  забруднених  ВНП 
(Стандартна оперативна процедура 08.40/ДСНС)

1 1

7 Порядок  проведення  піротехнічними  підрозділами 
робіт  із  очищення  (розмінування)  територій, 
забруднених  вибухонебезпечними  предметами, 
ручним  способом  (Стандартна  оперативна 
процедура 09.10/ДСНС)

4 4

8 Вибухові  суміші  та  речовини.  Класифікація 
вибухових речовин. Основні властивості вибухових 
речовин.  Заходи  безпеки  під  час  поводження  з 
вибуховими речовинами

2 2

9 Заряди промислового виготовлення, типи, тактико-
технічні характеристики, порядок застосування

2 2

10 Порядок зберігання вибухових матеріалів, їх облік, 
перевезення  і  видача.  Обладнання  польового 
витратного  складу.  Транспортування  вибухових 
матеріалів  та  ВНП.  Оснащення  відділення 
піротехнічних  робіт.  Обладнання  спеціальних 
транспортних засобів

5 1 4

11 Порядок знищення вибухонебезпечних предметів 2 2
12 Призначення,  поділ  за  класами та  характеристики 

захисних костюмів, бронежилетів і шоломів
2 2

13 Відповідальність  осіб  рядового  і  начальницького 
складу  служби  цивільного  захисту  за  втрату, 
крадіжку,  незаконне  використання,  збереження  та 
розповсюдження  вибухових  матеріалів,  засобів 
підриву, ВНП та зброї

2 2

14 Призначення,  тактико-технічні  характеристики, 
принцип і порядок роботи засобів пошуку ВНП

2 2

15 Навчання  населення  ризикам,  пов’язаним  із 
вибухонебезпечними  предметами  (Стандартна 
оперативна процедура 12.10/ДСНС)

1 1

16 Вивчення  порядку,  погодження  та  оформлення 
маршруту  руху  транспортного  засобу  під  час 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів

1 1

Усього 35 35

Підготовка гірничорятувальників

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Загальні  функції  основних  працівників  державних 
воєнізованих  аварійно-рятувальних  формувань  під 
час ліквідації наслідків аварії

1 1

2 Головні  завдання  підрозділів  державних 
воєнізованих  аварійно-рятувальних  формувань  під 
час організації та проведення аварійно-рятувальних 
та інших невідкладних робіт

1 1
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

3 Організаційні заходи на початковому етапі ліквідації 
наслідків аварії

2 2

4 Управління під  час  проведення  аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт

1 1

5 Дії членів добровільних гірничорятувальних команд 
під час ліквідації наслідків аварії

1 1

6 Оперативні  дії  підрозділів  державних воєнізованих 
аварійно-рятувальних формувань

2 2

7 Організація проведення розвідки 2 2
8 Застосування  різних  режимів  вентиляції  під  час 

проведення   аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних робіт на підземних об’єктах

2 2

9 Особливості гасіння підземних пожеж 2 2
10 Особливості  організації  аварійно-рятувальних  та 

інших  невідкладних  робіт  у  гірничих  виробках  в 
умовах високих та низьких температур

2 2

11 Особливості ліквідації наслідків аварій інших видів 
у гірничих виробках

2 2

12 Ліквідація  аварій  у  кар’єрах,  на  об’єктах 
метрополітену  та  метробуду,  драгах,  земснарядах, 
збагачувальних,  дробильно-сортувальних  фабриках 
та інших наземних об’єктах

1 1

13 Табель  мінімального  технічного  оснащення 
гірничорятувального  відділення.  Призначення  та 
основні  тактико-технічні  характеристики 
гірничорятувальної  (аварійно-рятувальної)  техніки 
та обладнання

2 2

14 Кисневі  компресори.  Вентиляційні  режими  при 
аваріях  в  шахтах.  Розрахунок  стійкості 
вентиляційного струменя

2 1

15 Технічні  засоби  контролю  складу  атмосферного 
повітря,  газоаналізатори,  підготовка  приладів  до 
роботи

2 1

16 Правила  роботи  в  кисневих  ізолювальних 
респіраторах,  порядок  включення  і  виключення  з 
респіраторів

2 1

17 Розрахунок  витрат  кисню  для  своєчасного 
повернення гірничорятувальників з непридатної для 
дихання  атмосфери  при  застосуванні  апаратів  на 
стисненому повітрі

2 1

18 Види  оперативної  документації,  ведення  якої 
здійснюється  на  командному  пункті  під  час 
організації  та  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших невідкладних робіт

3 3

19 Правила розрахунку допустимої тривалості роботи в 
зоні з високою (низькою) температурою повітря під 
час  проведення  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних робіт у гірничих виробках 

2 2
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

20 Особливості  організації  зв’язку  з  людьми,  які 
опинилися за завалом

1 1

Усього 35 35

Тактична підготовка

Підготовка рятувальників

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Основи  організації  управління  під  час  загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій та  ліквідації  їх 
наслідків.  Порядок  взаємодії  аварійно-рятувальних 
підрозділів  з  іншими  підрозділами  та 
спеціалізованими службами цивільного захисту під 
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

5 5

2 Організація  роботи  з  безпеки  праці  в  підрозділах 
цивільного захисту. Виїзд за сигналом “Тривога” та 
прямування  до  місця  виникнення  надзвичайної 
ситуації.  Вимоги  безпеки  праці  під  час  виконання 
аварійно-рятувальних, інших невідкладних робіт та 
слідування  до  місяця  виникнення  надзвичайної 
ситуації

5 5

3 Тактичні  можливості  рятувального  підрозділу  на 
спеціальних  аварійно-рятувальних  автомобілях. 
Рятування  людей  за  допомогою  висувних  та 
пожежних автодрабин (колінчастих підіймачів)

5 1 4

4 Деблокування  потерпілого  при  ДТП.  Особливості 
деблокування потерпілих із вантажних автомобілів і 
великої  кількості  потерпілих.  Тактика  дій 
рятувальних  підрозділів  під  час  ведення  аварійно-
рятувальних  робіт,  пов’язаних  із  автомобілями  з 
електричною, гібридною системами приводу**

5 1 4

5 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків  надзвичайних  ситуацій  (небезпечних 
подій),  пов’язаних  із  ураганом,  буревієм, 
землетрусом

5 1 4

6 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  у  разі  виникнення 
надзвичайних  ситуацій  (небезпечних  подій) 
унаслідок пожеж

5 1 4

7 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечної події) 
у  метрополітені  (для  тих  в  кого  він  є). 
Транспортування  постраждалого  за  допомогою 
рятувальних нош

5 1 4
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

8 Застосування  вибухових  технологій  під  час 
проведення  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних  роботах.  Особливості  виконання 
підрозділами  цивільного  захисту  завдань  за 
призначенням у населених пунктах і на територіях, 
що потрапляють у зону постійних обстрілів під час 
збройного конфлікту

5 1 4

9 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків  надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних  із 
повінню (паводком, катастрофічним затопленням) 

5 1 4

10 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварією 
на  водному  транспорті.  Тактичні  можливості 
рятувального  підрозділу  на  спеціальних  аварійно-
рятувальних плавзасобах

5 1 4

11 Рятування  та  надання  допомоги  постраждалим  на 
воді. Рятування та надання постраждалим допомоги 
на льоду

5 1 4

12 Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних  робіт  при  аваріях  з  витоком 
небезпечних хімічних речовин. Пошук та евакуація 
постраждалих  у  зоні  хімічного  забруднення. 
Локалізація зони хімічного забруднення та ліквідація 
джерела  забруднення.  Порядок  проведення 
демеркурізації. Методи проведення демеркурізації

5 1 4

13 Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт у замкнутих просторах

2 2

14 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків  надзвичайних ситуацій  унаслідок  вибуху. 
Класифікація завалів. Порядок проведення аварійно-
рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  при 
завалах.  Пошук  і  деблокування  постраждалих  із 
зруйнованих будівель

5 1 4

15 Особливості  дій  рятувальних  підрозділів  під  час 
ліквідації  наслідків  аварій  на  радіаційно-
небезпечних  об’єктах.  Проведення  аварійно-
рятувальних  робіт  при  дорожньо-транспортних 
пригодах  та  ДТП  з  виливом  НХР.  Особливості 
розміщення  аварійно-рятувального  автомобіля. 
Зонування території**

5 1 4

16 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків  надзвичайної  ситуації  на  залізничному 
транспорті.  Особливості  проведення  аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт на потязі з 

5 1 4
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

електричною  або  дизельною  тягою.  Особливості 
рятувальних робіт з евакуацією пасажирів, екіпажу 
та вантажу

17 Тактика проведення аварійно-рятувальних робіт при 
завалах будівель та споруд. Способи проникнення в 
завали.  Укріплення  або  руйнування  конструкцій. 
Організація  рятувальних  робіт  за  масового 
руйнування будинків. Способи рятування (евакуація 
потерпілих з-під завалів). Будівельні матеріали та їх 
пожежонебезпечні  властивості.  Види,  устрій, 
конструктивні елементи будівель і споруд

5 1 4

18 Призначення  та  основні  тактико-технічні 
характеристики  аварійно-рятувальної,  спеціальної, 
інженерної  техніки  та  обладнання,  які  знаходяться 
на оснащенні рятувального підрозділу. Класифікація, 
призначення  та  будова  ручних  пожежних  драбин. 
Правила  експлуатації,  порядок  проведення 
випробувань та обслуговування

5 1 4

Усього 87 27 60

Підготовка пожежних-рятувальників

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

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**

5 1 4

2 Управління  силами  та  засобами  під  час  гасіння 
пожежі. Керівник гасіння пожежі. Штаб на пожежі. 
Тил  на  пожежі.  Оперативні  дільниці  на  пожежі. 
Організація зв’язку на пожежі**

5 1 4

3 Гасіння  пожеж  за  низької  температури  повітря. 
Гасіння  пожежі  в  умовах  сильного  вітру.  Гасіння 
пожеж за недостатнього водопостачання**

5 1 4

4 Гасіння  пожеж на  об’єктах  з  наявністю вибухових 
речовин.  Гасіння  пожеж  на  об’єктах  із  наявністю 
піротехнічних виробів**

5 1 4

5 Гасіння пожеж на об’єктах з наявністю небезпечних 
хімічних  речовин.  Гасіння  пожеж  на  об’єктах  з 
наявністю  радіоактивних  речовин  і  матеріалів,  а 
також у зонах радіоактивного забруднення**

5 1 4

6 Гасіння пожеж на території зони відчуження та зони 
безумовного (обов’язкового) відселення**

5 1 4

7 Гасіння  пожеж  у  будинках  і  спорудах,  в 
адміністративно-офісних  приміщеннях.  Гасіння 
пожеж  у  будівлях  підвищеної  поверховості  та 

5 1 4
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

висотних  будинках.  Гасіння  пожеж  у  будівлях  з 
металевих конструкцій і горючим утеплювачем**

8 Гасіння пожеж на покрівлях великої площі. Гасіння 
пожеж  у  дерев’яних  будівлях  V  ступеня 
вогнестійкості.  Гасіння пожеж на об’єктах охорони 
здоров’я, у дошкільних та закладах освіти. Гасіння 
пожеж  у  культурно-видовищних  закладах.  Гасіння 
пожеж на виставках, у музеях, бібліотеках, архівах, 
релігійних  спорудах,  обчислювальних  центрах  і  на 
об’єктах зв’язку**

5 1 4

9 Гасіння  пожеж  на  об’єктах  енергетики  та  в 
приміщеннях з електроустановками. Гасіння пожеж 
у  холодильниках.  Гасіння  пожеж  у  торгових  і 
складських приміщеннях**

5 1 4

10 Гасіння пожеж у кабельних тунелях. Гасіння пожеж 
на  об’єктах,  розташованих  під  землею.  Гасіння 
пожеж  у  тунелях  теплотрас.  Гасіння  пожеж  у 
наземних і підземних спорудах метрополітену**

5 1 4

11 Гасіння пожеж у резервуарних парках для зберігання 
легкозаймистих  і  горючих  рідин  та  зріджених 
вуглеводнів.  Гасіння  газових  і  нафтових  фонтанів. 
Гасіння пожеж на газо-, нафто-,  продуктопроводах. 
Гасіння  пожеж  на  хімічних,  нафтохімічних  і 
нафтопереробних підприємствах**

5 1 4

12 Гасіння  пожеж  на  рухомому  складі  залізничного 
транспорту, на товарних і сортувальних станціях**

5 1 4

13 Гасіння пожеж на повітряних суднах** 5 1 4
14 Гасіння пожеж на об’єктах, що знаходяться на воді, 

на суднах у портах, доках і затонах**
5 1 4

15 Гасіння пожеж на автотранспортних підприємствах, 
у  гаражах,  тролейбусних  і  трамвайних  парках. 
Гасіння  пожеж  на  автотракторній  техніці.  Гасіння 
пожеж  в  автомобілях  з  електричною,  гібридною 
електричною системами приводу.  Гасіння  пожеж в 
автомобілях з газобалонним обладнанням**

5 1 4

16 Гасіння  лісових  пожеж.  Гасіння пожеж на  складах 
лісоматеріалів**

5 1 4

17 Гасіння пожеж у сільській місцевості. Гасіння пожеж 
на торф’яних полях і родовищах. Гасіння пожеж на 
відкритій місцевості, у тому числі в степовій зоні та 
заплавах річок**

5 1 4

18 Гасіння  пожеж  на  полігонах  твердих  побутових 
відходів**

2 2

Усього 87 17 70
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Підготовка спеціалістів радіаційного, хімічного та біологічного захисту

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Виїзд  за  сигналом  “Тривога”  та  повернення  до 
пункту постійної дислокації. Вимоги безпеки праці 
під  час  виконання  аварійно-рятувальних,  інших 
невідкладних  робіт  та  слідування  до  місяця 
виникнення надзвичайної ситуації

5 1 4

2 Хімічна розвідка,  її  мета  та  завдання,  порядок 
проведення.  Основні  вимоги  до  розвідки. 
Особливості проведення розвідки у зоні хімічного 
забруднення

5 1 4

3 Тактика  ведення  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних робіт підрозділами РХБЗ на об’єктах 
із  наявністю  небезпечних  хімічних  речовин  і 
радіаційного  забруднення.  Призначення,  порядок 
підготовки  і  робота  з  приладами  радіаційної  та 
хімічної розвідки

5 1 4

4 Дії  підрозділу РХБЗ під  час проведення розвідки. 
Виявлення  і  оцінка  радіаційної  та  хімічної 
обстановки

5 1 4

5 Відпрацювання  дій  підрозділу  РХБЗ  під  час 
проведення  хімічної  розвідки,  визначення  виду 
НХР. Дії підрозділу РХБЗ у разі виникнення аварії 
на транспортному засобі під час перевезення НХР

5 1 4

6 Порядок  визначення  ступеня  зараження 
(забруднення)  техніки,  місцевості,  споруд  тощо. 
Методика  проведення  хімічних  аналізів  повітря, 
води та ґрунту на вміст НХР

5 1 4

7 Порядок  визначення  допустимої  тривалості 
перебування  у  зонах  зараження  при  заданій  дозі 
опромінення. Порядок проведення локалізації зони 
забруднення  НХР  на  об’єктах  із  масовим 
перебуванням людей

5 1 4

8 Способи  локалізації  зони  хімічного  забруднення. 
Обмеження і припинення викиду НХР. Обмеження 
розтікання  по  місцевості.  Зниження  швидкості 
випаровування НХР

5 1 4

9 Обмеження поширення та  осадження хмари НХР. 
Нейтралізація  НХР.  Заходи  безпеки  під  час 
проведення  робіт  з  локалізації  та  ліквідації  зони 
хімічного забруднення

5 1 4

10 Дії  підрозділу  РХБЗ  під  час  ліквідації  наслідків 
розливу  аміаку:  нейтралізація,  надання  першої 
допомоги, ознаки ураження

5 1 4

11 Дії  підрозділу  РХБЗ  під  час  ліквідації  наслідків 
розливу  хлору:  нейтралізація,  надання  першої 
допомоги, ознаки ураження

5 1 4

12 Дії  підрозділу  РХБЗ під  час  ліквідації  наслідків 5 1 4
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№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

розливу  кислот:  нейтралізація,  надання  першої 
допомоги, ознаки ураження

13 Дії  підрозділу  РХБЗ  під  час  здійснення  заходів 
щодо ліквідації наслідків радіаційного та хімічного 
забруднення

5 1 4

14 Порядок розміщення, зберігання та обслуговування 
приладів  радіаційної  та  хімічної  розвідки  і 
дозиметричного контролю

5 1 4

15 Спеціальне  оброблення  оснащення,  техніки, 
санітарне  оброблення  хіміків-рятувальників, 
хіміків-дозиметристів  після  проведення  заходів 
РХБЗ. Сорбенти та нейтралізатори

2 2

16 Основи  організації  РХБ  захисту  населення 
підрозділами  РХБЗ.  Виконання  заходів  з 
радіаційної  безпеки  під  час  аварійно-рятувальних 
та  інших  невідкладних  роботах  в  осередку 
радіоактивного забруднення

5 1 4

17 Порядок  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків  надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних  із 
хімічним забрудненням навколишнього середовища

5 1 4

18 Порядок  проведення  медико-санітарних  заходів  з 
метою усунення хімічних, радіаційних чинників та 
біологічних  агентів  з  поверхні  тіла  людини,  в 
продукті  або  на  продукті,  приготовлених  для 
споживання,  на  інших  предметах,  включаючи 
транспортні  засоби,  які  можуть  становити  ризик 
для здоров’я населення (деконтамінації)

5 1 4

Усього 87 17 70

Підготовка водолазів

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Фізичні  та  фізіологічні  основи  життєдіяльності 
людини  при  нормальному  тиску  та  під  водою. 
Професійні  та  непрофесійні  захворювання 
водолазів  їх  причини  виникнення.  Надання 
домедичної допомоги при захворюваннях водолазів 
та заходи щодо запобігання їх виникненню

2 2

2 Будова та принцип дії водолазного спорядження й 
обладнання

5 1 4

3 Види  водолазних  спусків  за  глибиною  та  за 
призначенням

5 1 4

4 Порядок  отримання  допуску  до  виконання 
водолазних  спусків.  Обов’язки  осіб,  які  беруть 
участь у проведенні водолазних спусків і робіт 

5 1 4
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№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

5 Підготовка і обладнання місця водолазного спуску, 
робоча перевірка водолазного спорядження і спуск 
водолаза

5 1 4

6 Засоби  зв’язку  й  спостерігання.  Умовні  сигнали 
зв’язку  з  водолазами  та  візуальний  зв’язок  з 
водолазами

5 1 4

7 Надання допомоги аварійному водолазу 5 1 4
8 Водолазні аварійно-рятувальні та інші невідкладні 

роботи
5 1 4

9 Водолазні  пошуково-рятувальні  роботи  методами 
напівкола,  гасовим  та  круговим  методом  та  по 
ходовому кінцю

5 1 4

10 Обстеження і очищення дна акваторій 5 1 4
11 Організація  і  виконання  водолазних  підводно-

технічних робіт
5 1 4

12 Роботи  із  застосуванням  механізованого 
інструменту

5 1 4

13 Водолазні  спуски і  роботи в умовах забрудненого 
хімічними речовинами водного середовища

5 1 4

14 Водолазні  спуски  і  роботи  в  розчині  великої 
щільності

5 1 4

15 Водолазні  спуски  і  роботи  при  хвилюванні. 
Водолазні спуски і роботи на течії

5 1 4

16 Водолазні спуски і роботи в темну пору 5 1 4
17 Водолазні  спуски  водолазів  у  воду  з  різною 

температурою
5 1 4

18 Водолазні  роботи  в  холодну  пору  року  та  під 
льодом

5 1 4

Усього 87 19 68

Підготовка спеціалістів з підводного розмінування

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Пошук,  підйом,  знешкодження та  знищення ВНП 
під водою

5 1 4

2 Артилерійські  снаряди.  Будова  артилерійських 
снарядів, їх типи, призначення, характеристика та 
маркування.  Підривники  до  артилерійських 
снарядів

5 1 4

3 Мінометні  міни.  Будова мінометних мін,  їх  типи, 
призначення,  характеристика  та  маркування. 
Підривники до мінометних мін

5 1 4

4 Реактивні  системи  залпового  вогню.  Будова 
реактивних  систем  залпового  вогню,  їх  типи, 
призначення, характеристика та маркування

5 1 4
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

5 Гранатометні  постріли.  Будова  гранатометних 
пострілів,  їх  призначення,  характеристика  та 
маркування.  Підривники  до  гранатометних 
пострілів

5 1 4

6 Авіаційні бомби. Будова авіаційних бомб, їх типи, 
призначення,  характеристика  та  маркування. 
Підривники до авіаційних бомб

5 1 4

7 Ручні  гранати.  Будова  ручних  гранат,  їх  типи, 
призначення,  характеристика  та  маркування. 
Запали до ручних гранат

5 1 4

8 Протитанкові  міни.  Будова  протитанкових  мін,  їх 
типи, призначення, характеристика, принцип дії та 
маркування. Підривники до протитанкових мін

5 1 4

9 Протитанкові керовані  ракети.  Будова 
протитанкових керованих  ракет,  їх  типи, 
призначення,  характеристика,  принцип  дії  та 
маркування

5 1 4

10 Саморобні  ВНП.  Порядок  їх  знищення  та 
знешкодження

5 1 4

11 Водолазні аварійно-рятувальні та інші невідкладні 
роботи.  Аварійні  ситуації  під  час  проведення 
водолазних спусків

5 1 4

12 Організація  водолазних  спусків  і  робіт.  Правила 
роботи  у  спорядженні  з  відкритою  схемою 
дихання.  Водолазні  спуски  в  різних  умовах:  з 
плавзасобів; на течії; в умовах низьких температур; 
у темну пору. Включення в апарат та виключення з 
нього

5 1 4

13 Умовні  водолазні  сигнали.  Робота  із  сигналами. 
Візуальний зв’язок між водолазами

2 2

14 Водолазні підривні роботи. Заходи безпеки під час 
проведення підривних робіт.  Підривання льоду та 
льодових заторів

5 1 4

15 Підводно-технічні  роботи.  Технічні  роботи  на 
гідротехнічних спорудах

5 1 4

16 Водолазні роботи із застосуванням механізованого 
інструменту

5 1 4

17 Догляд  за  технічним  станом  водолазного 
спорядження  і  засобів  забезпечення  водолазних 
спусків

5 1 4

18 Технічне  обслуговування  та  ремонт  водолазного 
спорядження. Дотримання правил безпека праці на 
водолазних спусках і роботах

5 1 4

Усього 87 19 68
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Підготовка рятувальників-кінологів

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Сили та засоби кінологічних підрозділів (пошуково-
рятувальне кінологічне відділення, група)

2 2

2 Тактика  проведення  пошуково-рятувальних  та 
інших невідкладних робіт кінологічних підрозділів

5 1 4

3 Порядок  взаємодії  кінологічних  підрозділів  з 
іншими  аварійно-рятувальними  підрозділами 
цивільного захисту

5 1 4

4 Порядок залучення кінологічних підрозділів під час 
проведення  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних робіт

5 1 4

5 Тактика  дій  під  час  ліквідації  наслідків 
надзвичайних  ситуацій  за  допомогою  службової 
собаки.  Характерні  особливості  проведення 
пошуково-рятувальних  робіт.  Фактори,  що 
необхідно  враховувати  рятувальникам-кінологам 
під  час  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних робіт

10 2 8

6 Дії  рятувальника-кінолога  під  час  проведення 
розвідки,  дії  з  пошуку  людей.  Розвідка  обставин 
надзвичайної  ситуації  за  зовнішніми
ознаками

10 2 8

7 Організація  і  порядок  пошуку  постраждалих  у 
зруйнованих будинках і спорудах із використанням 
службових собак

20 4 16

8 Організація  і  порядок  пошуку  постраждалих  у 
транспортних засобах, у разі катастрофи (аварії), із 
використанням службових собак

10 2 8

9 Особливості  організації  пошуку  постраждалих  у 
гірській  місцевості  та  лісових  масивах  із 
використанням службових собак

10 2 8

10 Застосування  спеціального  спорядження  для 
транспортування  потерпілого  із  використанням 
службових собак

10 2 8

Усього 87 19 68

Підготовка рятувальників   гірських

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Організація  і  порядок  проведення  аварійно-
рятувальних та  інших невідкладних (рятувальних 
заходів)  робіт  на  об’єктах  туристичних 
відвідувань. Керівник пошуково-рятувальних робіт

2 2

2 Керівник пошуково-рятувальної групи. Пошуково-
рятувальна  група.  План  проведення  пошуково-
рятувальних  робіт.  Види,  методи  та  тривалість 
пошуково-рятувальних робіт

5 1 4
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№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

3 Пошуково-рятувальна  група.  Порядок  прийняття 
рішення щодо проведення аварійно-рятувальних та 
інших  невідкладних  (рятувальних  заходів)  робіт, 
методика  визначення  найбільш  пріоритетних 
напрямів для пошуку постраждалих

5 1 4

4 Організація  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших невідкладних (рятувальних заходів) робіт на 
гірських річках та під час повені

5 1 4

5 Техніка  переправи  через  гірські  річки.  Способи 
переправ

5 1 4

6 Тактика і методи проведення аварійно-рятувальних 
та інших невідкладних (рятувальних заходів) робіт 
при сходженні лавини

5 1 4

7 Тактика дій і способи рятування постраждалих під 
час аварійної зупинки або іншої небезпечної події 
(надзвичайної  ситуації)  на  канатно-крісельній 
дорозі та/або гірськолижному витязі

5 1 4

8 Організація  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших невідкладних (рятувальних заходів) робіт із 
залученням авіації

5 1 4

9 Організація евакуації постраждалих за допомогою 
вертольота  (гелікоптера).  Техніка  евакуації 
постраждалого на борт вертольота (гелікоптера)

5 1 4

10 Проведення  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних  (рятувальних  заходів)  робіт  на 
спелеологічних  об'єктах  (печерах).  Евакуація  та 
транспортування постраждалих у горизонтальних і 
вертикальних печерах

5 1 4

11 Тактика  дій  гірських  пошуково-рятувальних 
підрозділів  під  час  проведення  аварійно-
рятувальних та  інших невідкладних (рятувальних 
заходів)  робіт  із  застосуванням  кінологічних 
розрахунків

5 1 4

12 Порядок  дій  рятувальників  у  разі  виникнення 
позаштатних  ситуацій  під  час  проведення 
аварійно-рятувальних  та  інших  невідкладних 
(рятувальних заходів) робіт. Правила виживання в 
горах, лісових масивах, печерах

5 1 4

13 Організація  і  порядок  проведення  робіт  із 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на 
об'єктах туристичних відвідувань

5 1 4

14 Тактика  дій  гірських  пошуково-рятувальних 
підрозділів  при  організації  заходів  з  аварійно-
рятувального  забезпечення  туристичних  груп  та 
окремих туристів під час проведення фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходів з пішохідного та 
гірського туризму

5 1 4

15 Тактика  дій  гірських  пошуково-рятувальних 5 1 4

25



№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

підрозділів під час організації заходів з аварійно-
рятувального  забезпечення  туристичних  груп  та 
окремих туристів під час проведення фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходів з водного туризму

16 Основні  тактико-технічні  характеристики  та 
правила експлуатації транспортних засобів під час 
проведення  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних  робіт  (автомобілів,  вертольотів 
(гелікоптерів),  квадроциклів,  снігоходів, 
безпілотних  літальних  апаратів  (квадрокоптерів) 
тощо

5 1 4

17 Основи саморегуляції і психологічної реабілітації. 
Психологічні особливості поведінки людини у разі 
втрати  орієнтації  у  природному  середовищі  в 
умовах  гір,  із  урахуванням вікових груп  і  різних 
погодних умов

5 1 4

18 Особливості  організації  пошуку  постраждалих  у 
гірській  місцевості,  лісових  масивах  і  при 
сходженні лавин

5 1 4

Усього 87 19 68

Підготовка рятувальників-верхолазів

№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Порядок  залучення  рятувальників-верхолазів  до 
ведення  аварійно-рятувальних  та  інших 
невідкладних робіт на висоті

2 2

2 Вивчення  району  виїзду  підрозділу  аварійно-
рятувальних  робіт  на  висотах.  Тактичні 
можливості підрозділу аварійно-рятувальних робіт 
на  висотах.  Періоди  виконання  аварійно-
рятувальних робіт на висоті. Вирішальний напрям 
оперативних дій

5 1 4

3 Виїзд  за  сигналом  “Тривога”  та  слідування  до 
виконання аварійно-рятувальних робіт на висоті та 
повернення до місця постійної дислокації. Вимоги 
безпеки  праці  під  час  слідування  до  виникнення 
надзвичайної ситуації

5 1 4

4 Огляд верхолазного спорядження та страхувальних 
засобів,  які  знаходяться  на  оснащенні  підрозділу. 
Безпека  в  експлуатації.  Вимоги  до  конструкції. 
Перевірка технічного стану. Відбракування під час 
експлуатації

5 1 4

5 Організація  пунктів  страховки.  Організація 
верхньої  та  нижньої  страховки.  Організація 
страховки та самостраховки. Динамічна страховка. 
Статична страховка

5 1 4
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№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

6 Спуск по опорному канату. Підготовка до спуску. 
Дії  рятувальника  у  разі  виникнення  аварійних 
ситуацій  під  час  спуску  по  опорному  канату. 
Способи підйому по опорному канату

5 1 4

7 Застосування  різноманітного  спеціального 
оснащення для підйому по канатах. Види підйому

5 1 4

8 Кріплення  каната  та  організація  поліспаста  у 
нижній  точці  переправи.  Кріплення  каната  та 
організація поліспаста у верхній зоні евакуації по 
переправі. Способи закріплення канатів переправи 
до  опори.  Організація  стаціонарної  переправи. 
Організація переправи оперативного знімання

5 1 4

9 Розрахунок  теоретичного  вигравання  в  зусиллі  у 
простих  поліспастах.  Розрахунок  теоретичного 
вигравання  в  зусиллі  у  складних  поліспастах. 
Розрахунок  практичного  вигравання  в  зусиллі  у 
поліспастах.  Використання  поліспастів  для 
підйому  вантажів.  Використання  поліспастів  для 
організації переправ

5 1 4

10 Використання  поліспастів  для  підйому 
постраждалих у ношах або рятувальній “Косинці”. 
Організація  підйому  вантажів  за  допомогою 
поліспастів.  Застосування  верхолазного 
спорядження  та  страхувальних  засобів  під  час 
роботи з поліспастами

5 1 4

11 Організація  рятування  потерпілого  з 
використанням системи типу “Косинка” для спуску 
або підйому з висотного об’єкта з супровідником. 
Транспортування  травмованих  постраждалих  по 
переправах  з  використанням  рятувальної 
“Косинки”

5 1 4

12 Застосування  верхолазного  спорядження  та 
страхувальних  засобів  при  роботі  з  гальмівними 
системами.  Застосування  гальмівних  систем  для 
транспортування  вантажів.  Використання 
гальмівних  систем  для  спуску  постраждалих  у 
ношах або рятувальній “Косинці”

5 1 4

13 Організація  евакуації  постраждалих  із 
використанням  рятувальних  нош.  Способи 
кріплення  постраждалого  у  рятувальних  ношах. 
Транспортування  постраждалих  із  використанням 
горизонтально розташованих рятувальних нош

5 1 4

14 Транспортування  постраждалих  із  використанням 
вертикально  розташованих  рятувальних  нош. 
Транспортування  постраждалих  по  переправах  з 
використанням рятувальних нош

5 1 4

15 Зміна  напрямку  руху  під  час  пересування  по 
канатах зі  спуску на підйом, з  підйому на спуск, 

5 1 4
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№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

перехід  на  інший  опорний  канат.  Техніка  спуску 
потерпілого, який завис на опорному канаті

16 Виконання  робіт  на  висоті.  Виконання  робіт  на 
конструкціях.  Пересування  по  дахах  та  похилих 
поверхнях. Позиціонування

5 1 4

17 Спуск  потерпілого,  який  завис  на  робочому 
(страхувальному)  канаті.  Техніка  спуску 
потерпілого, який завис на страхувальному канаті. 
Самостійне зняття із зависання на самостраховці

5 1 4

18 Організація  рятувальних  робіт  в  обмеженому 
просторі.  Евакуація  потерпілого  в  умовах 
обмеженого  простору.  Транспортування 
потерпілих  по  крутопохилих,  помірнопохилих, 
горизонтальних переправах

5 1 4

Усього 87 19 68

Підготовка піротехніків

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Організація розмінування місцевості 2 2
2 Пошук,  знешкодження і  знищення ВНП.  Підривні 

роботи.  Заходи  безпеки  під  час  проведення 
підривних робіт

5 1 4

3 Проведення спеціальних та інших вибухових робіт. 
Підривання  конструкцій  з  дерева,  сталі, цегли, 
каміння,  бетону  та  залізобетону.  Підрив  льоду та 
льодяних заторів

5 1 4

4 Електричний і вогневий способи підривання 5 1 4
5 Призначення,  ТТХ,  принцип  та  порядок  роботи 

засобів пошуку ВНП
5 1 4

6 Артилерійські  снаряди.  Будова  артилерійських 
снарядів,  їх  типи, призначення,  характеристика та 
маркування.  Підривники  до  артилерійських 
снарядів

5 1 4

7 Мінометні  міни.  Будова  мінометних  мін,  їх  типи, 
призначення,  характеристика  та  маркування. 
Підривники до мінометних мін

5 1 4

8 Гранатометні  постріли.  Будова  гранатометних 
пострілів,  їх  призначення,  характеристика  та 
маркування.  Підривники  до  гранатометних 
пострілів

5 1 4

9 Реактивні  системи  залпового  вогню.  Будова 
реактивних  систем  залпового  вогню,  їх  типи, 
призначення, характеристика та маркування

5 1 4

10 Авіаційні бомби. Будова авіаційних бомб, їх типи, 
призначення,  характеристика  та  маркування. 
Підривники до авіаційних бомб

5 1 4
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11 Ручні  гранати.  Будова  ручних  гранат,  їх  типи, 
призначення,  характеристика  та  маркування. 
Запали до ручних гранат

5 1 4

12 Протитанкові  міни.  Будова  протитанкових  мін,  їх 
типи, призначення, характеристика, принцип дії та 
маркування. Підривники до протитанкових мін

5 1 4

13 Протипіхотні  міни.  Будова  протипіхотних  мін,  їх 
типи, призначення, характеристика, принцип дії та 
маркування. Підривники до протипіхотних мін

5 1 4

14 Протитанкові керовані  ракети.  Будова 
протитанкових керованих  ракет,  їх  типи, 
призначення,  характеристика,  принцип  дії
та маркування

5 1 4

15 Набої  до  стрілецької  зброї.  Саморобні 
вибухонебезпечні  предмети.  Порядок їх  знищення 
та знешкодження

5 1 4

16 Підривання  будинків,  промислових  та 
фортифікаційних споруд, мостів і тунелів. Підривні 
роботи в ґрунтах і скельних породах

10 2 8

17 Створення  мінералізованої  смуги  вибуховим 
способом  перед  фронтом  пожежі  у  природних 
екосистемах

5 1 4

Усього 87 19 68

Підготовка гірничорятувальників

№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

1 Порядок  залучення  сил  і  засобів  державних 
воєнізованих  аварійно-рятувальних  підрозділів 
відповідно  до  плану  виїздів  підрозділів  для 
ліквідації наслідків аварії на об’єктах і територіях, 
що обслуговуються

2 2

2 Порядок взаємодії підрозділів ДВАРФ з пожежно-
рятувальними  та  аварійно-рятувальними 
підрозділами  під  час  ліквідації  наслідків 
надзвичайних  ситуацій  на  об’єктах  гірничорудної 
та нерудної промисловості

5 1 4

3 Виїзд  за  сигналом  “Тривога”  та  прямування  до 
об’єкта  на  якому сталась  аварія.  Вимоги  безпеки 
праці під час проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт

5 1 4

4 Основи оперативних дій підрозділів ДВАРФ під час 
проведення  аварійно-рятувальних  та   інших 
невідкладних робіт

5 1 4

5 Організація і виконання розвідки 5 1 4
6 Особливості  гасіння  пожеж  залежно  від  виду 

горючого матеріалу
5 1 4

7 Особливості  гасіння  пожеж  водою  у  гірничих 
виробках

5 1 4
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

8 Особливості  гасіння  пожеж  у  гірничих  виробках 
залежно  від  місця  їх  виникнення  (пожежі  в 
тупикових виробках;  пожежі  в  похилих виробках; 
пожежі  в  надшахтних  будівлях,  стволах  та  інших 
вертикальних виробках; пожежі в камерах)

5 1 4

9 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших невідкладних робіт під час вибуху газу, пилу 
в гірничих виробках

5 1 4

10 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт у  результаті  обвалення 
гірничої породи

5 1 4

11 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт у  результаті  проривів 
води (розсолу) в гірничі виробки, а також прорив 
глини, пливунів

5 1 4

12 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших невідкладних робіт у результаті загазування 
гірничих виробок отруйними речовинами

5 1 4

13 Порядок  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших невідкладних робіт у замкнутих просторах

5 1 4

14 Особливості  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків  надзвичайних  ситуацій  (небезпечних 
подій), пов’язаних із землетрусом

5 1 4

15 Порядок  проведення  аварійно-рятувальних  та 
інших  невідкладних  робіт  під  час  ліквідації 
наслідків  надзвичайної  ситуації,  пов’язаної  з 
дорожньо-транспортною пригодою

5 1 4

16 Організація  роботи  з  безпеки  праці  в  підрозділах 
ДВАРФ. Основні  вимоги  з  безпеки  праці  під  час 
проведення  аварійно-рятувальних  та   інших 
невідкладних робіт у гірничих виробках

5 1 4

17 Застосування  спеціальної,  інженерної  техніки  та 
обладнання  у  гірничих  виробках.  Застосування 
засобів індивідуального захисту органів дихання та 
шкіри у гірничих виробках

5 1 4

18 Практичне  відпрацювання  заходів,  визначених 
Статутом  державних  воєнізованих  аварійно-
рятувальних формувань з організації та проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
на  гірничорудних  і  нерудних  підприємствах  та 
інших підземних спорудах, окрім вугільних

5 1 4

Усього 87 19 68
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Спеціальна 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

59 59

Усього 59 59

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

9 9

Усього 9 9

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

1 1

2 Служба  цивільного  захисту  –  роль  та  місце  у 
забезпечені національної безпеки держави. ДСНС: 
структура, завдання, функції,  керівний склад

1 1

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

2 2

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*

1 1
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№ 
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

5 Розвиток  традиції  та  ритуалів  служби  цивільного 
захисту  –  важлива  складова  формування  в  осіб 
рядового  і  начальницького  складу  громадянської 
позиції і патріотизму

1 1

Усього 6 6

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

2 2

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)*

1 1

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

1 1

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

2 2

Усього 6 6
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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

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
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№
з/п

Навчальна тема
Усього 
годин

У тому числі
теоретичних 

занять
практичних 

занять

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

28 Порядок  надання  домедичної  допомоги 
постраждалим без свідомості*

1 1

Усього 28 28

*) навчальні теми для обов’язкового вивчення
**) навчальні  теми обов’язково  проводяться  з  виїздом  на  об’єкт.  У  разі  відсутності  

об’єктах  заняття проводяться за місцем дислокації підрозділу з імітацією умов
***) 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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