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1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Освітня програма для спеціалізації осіб начальницького складу органів та 
підрозділів служби цивільного захисту за напрямом «Організація взаємодії 
підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та інформаційне 
забезпечення» розроблена на основі сучасної державної освітньої політики, 
стратегії реформування освіти в Україні і глибоких професійних знань у сфері 
цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій 
різноманітного характеру. Одним з основних видів професійної підготовки 
працівників ДСНС є спеціалізація, порядок проведення якого визначенні наказом 
МВС України від 26.05.2020 № 412 «Про затвердження Порядку підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту».

Цільова група: особи начальницького складу органів та підрозділів служби 
цивільного захисту.

Обсяг: програма складається із двох змістовних модулів: загальної і 
професійної підготовки.

Навчальний план програми передбачає 105 академічних годин - 3,5 ЕСТ8- 
кредита.

Форма спеціалізації: програма передбачає очно - дистанційну форму 
навчання.

Дистанційна форма навчання відбувається на базі навчальної інтернет- 
платформи «Віртуальний університет» на сайті Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності. Доступно: \¥\у\у.иЬцсІІУІУ.иа/тоос11е.

Очна форма навчання організовується університетом шляхом проведення:
• інтерактивних лекцій;
• семінарських занять;
• практичних занять;
• дискусій (тематичних, подіумних);
• конференцій (з обміну досвідом, підсумкових, наукових, інтернет- 

конференцій тощо);
• самостійної роботи у вигляді моніторингу та оцінки результатів 

пропонованих освітніх змін.

Напрями спеціалізації: стратегічне управління та планування, комунікація 
та взаємодія, лідерство, інформаційна безпека, доступ до публічної інформації, 
державна політика цифрового розвитку, дотримання прав людини та протидія 
дискримінації, цифрова грамотність, формування корпоративної культури та 
іміджу, удосконалення рівня володіння державною мовою, цифрова грамотність 
та кібербезпека, запобігання корупції та забезпечення доброчесності.
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Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійних 
компетентностей фахівців, які потрібні для запобігання виникненню пожеж, 
обмеженню їх розвитку, убезпечення людей, захисту матеріальних цінностей, 
довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі, а також створення умов для 
пожежогасіння, для створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, 
життєдіяльності людини, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а 
також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

Основні завдання програми:
ознайомлення з основними положеннями прав, свобод та обов’язками 

людини і громадянина, поняттями та засадами запобігання і протидії корупції;
забезпечення розуміння основних напрямів реформ в органах та підрозділах 

служби цивільного захисту в контексті діяльності служби;
опрацювання сучасних методик і технологій організації та здійснення 

консультування щодо професійного розвитку;
набуття навичок розв’язувати тактичні задачі з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій;
закріплення теоретичних знань із організації і тактики дій підрозділів при 

ліквідації пожеж;
розвиток тактичного мислення під час оцінки обстановки та визначення 

вирішального напрямку оперативних дій;
приймання рішень на гасіння пожежі;
проведення рятувальних робіт в різних умовах;
ознайомлення із особливостями надання психологічної підтримки у 

працівників органів та підрозділів цивільного захисту в процесі їхнього 
професійного зростання.

набуття вмінь правильно застосовувати вимоги законодавства у вирішенні 
практичних питань;

ознайомлення з інноваційними формами професійного розвитку 
працівників, із специфікою забезпечення і здійснення основ організації ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться
Головна ідея спеціалізації осіб начальницького складу органів та підрозділів 

служби цивільного захисту полягає в забезпеченні індивідуально-особистісного та 
професійно-діяльнісного самовдосконалення слухачів на основі активізації їхньої 
базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до 
індивідуально-особистих інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного 
виконання посадово-функціональних обов’язків.

Профілі базових компетентностей осіб начальницького складу органів та 
підрозділів служби цивільного захисту основні індивідуально-особистісні та 
професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та 
завдань реформування служби цивільного захисту:
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Загальні компетентності:
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні;

здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя;

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу і працювати як в 
команді, так і автономно;

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
навички міжособистісної взаємодії та здійснення безпечної діяльності; 
прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
усвідомлення функцій держави з питань пожежної безпеки, форм реалізації 

цих функцій, правових основ пожежної безпеки; дотримання загальних принципів 
та норм правового регулювання забезпечення пожежної безпеки об’єктів і 
територій;

здатність оперувати термінами та визначеннями понять стосовно пожежної 
безпеки, параметрів небезпечних чинників пожежі;

здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту 
людини, матеріальних цінностей і довкілля від впливу небезпечних чинників 
пожежі та обґрунтований вибір систем забезпечування пожежної безпеки та 
захисту довкілля;

здатність оперувати характеристиками горючих речовин та матеріалів, 
розуміти механізм процесів горіння і вибуху, обставини, дії та процеси, що 
спричиняють виникненню пожежі та її розвитку;

здатність до розрахунків та перевірки елементів систем протипожежного 
водопостачання, проектів протипожежного водопостачання щодо відповідності 
вимогам пожежної безпеки;

здатність прогнозувати обстановку в разі виникнення пожежі, визначати 
основні питання організації пожежогасіння, приймати рішення щодо дій 
пожежно-рятувального підрозділу в умовах ліквідації пожежі;

здатність обґрунтовано обирати та застосовувати засоби гасіння, вогнегасні 
речовини, системи пожежогасіння, протипожежну техніку, пожежно-технічне та 
спеціальне оснащення;

здатність обґрунтовано винаходити рішення щодо дій з гасіння пожеж, 
рятування та евакуювання людей під час пожежі та проведенні інших пожежно- 
рятувальних робіт;
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здатність надавати домедичну допомогу постраждалому;
здатність до розуміння характеристик аварійно-рятувальної, 

протипожежної, спеціальної техніки, засобів зв’язку, пожежно-технічного 
оснащення та застосування їх при гасінні пожеж.

здатність організовувати експлуатацію аварійно-рятувальної,
протипожежної, спеціальної техніки, засобів зв’язку, обладнання димовидалення 
та пожежно-технічного оснащення;

Вибіркові модулі пропонуються слухачам на вибір за очною, дистанційною і 
змішаною формами навчання в рамках основних модулів і тем обов’язкової складової 
програми.

Очікувані результати навчання охоплюють:
Знання і розуміння - сучасних тенденцій управління оперативними діями 

пожежно-рятувальних підрозділів;
- соціально-правових основ, законодавчих актів у галузі 
пожежної та техногенної безпеки;
- особливості здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту;
- особливостей процесів щодо дій з гасіння пожеж, 
рятування та евакуювання людей під час пожежі та 
проведення інших пожежно-рятувальних робіт;
- навички здійснення безпечної діяльності.

Розвинені вміння - аналізувати і прогнозувати суспільні явища й
процеси, знати нормативно-правові засади
забезпечення пожежної безпеки, питання правового 
регулювання забезпечення пожежної безпеки об’єктів 
і територій;
- визначати необхідну та достатню кількість аварійно- 
рятувальної, протипожежної, спеціальної техніки, 
засобів зв’язку та пожежно-технічного оснащення, 
використовуючи можливості їх конструктивних і 
технічних характеристик;
- оцінювати технічний стан аварійно-рятувальної, 
протипожежної, спеціальної техніки, засобів зв’язку, 
обладнання димовидалення та пожежно-технічного 
оснащення, контролювати безпечну роботу ланок 
газодимозахисної служби;
- проектувати власну програму професійно-
особистісного зростання.

Диспозиції 
(цінності, 
ставлення)

прагнення до збереження навколишнього
середовища;

цінність особистості;
готовність до змін, гнучкість, постійний
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професійний розвиток;
відданість ідеї щодо значущої участі в роботі; 
просування демократичних цінностей (повага до 

багатоманітності, право вибору, формування спільноти);
рефлексія власної професійної практики.

2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст програми
Зміст програми, зокрема цілісний і системний добір модулів і тем, 

враховує особливості професійної діяльності осіб начальницького складу 
органів та підрозділів служби цивільного захисту та визначається: вимогами 
суспільства знань щодо забезпечення у галузі пожежної та техногенної безпеки 
висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики 
у даній галузі; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, 
вимогами до компетентностей практичних працівників; наказу ДСНС України 
№ 849 від 21 грудня 2021 року «Про організацію навчання осіб середнього та 
старшого начальницького складу служби цивільного захисту в системі 
післядипломної освіти ДСНС у 2022 році» та п.2 наказу ДСНС України №НС- 
193 від 08.04.2022 року «Про навчання в умовах воєнного стану в системі 
післядипломної освіти ДСНС у 2022 році».

Зміст програми має практичну спрямованість, містить обов’язкову і 
вибіркову складові та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і 
ресурсну (методичну) складові спеціалізації осіб начальницького складу 
органів та підрозділів служби цивільного захисту.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 1. Правові засади діяльності служби ДСНС та законодавство у 

сфері запобігання і протидії корупції в Україні.
Правова основа та принципи здійснення цивільного захисту. Єдина державна 

система цивільного захисту та її складові. Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій та сфера її управління. Комплектування органів 
управління та сил цивільного захисту (далі ЦЗ). Порядок проходження служби в 
органах та підрозділах ДСНС України. Законодавчі основи запобігання і протидії 
корупції. Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції. Відповідальність 
за корупційні правопорушення. Суб’єкти у сфері запобігання та протидії корупції.

Тема 2. Законодавче регулювання та міжнародні стандарти гендерної 
рівності.

Міжнародно-правові стандарти гендерної рівності. Діяльність міжнародних 
організацій у сфері забезпечення гендерної рівності. Конституційно-правові 
засади забезпечення рівних прав чоловіків та жінок. Тендерно-правова експертиза 
нормативно-правових актів.

Тема 3. Управлінська діяльність в органах і підрозділах цивільного 
захисту.
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Поняття, зміст і визначення контролю як функції управління. Принципи, 
форми та методи контролю в ДСНС. Система контролю в ДСНС, його 
особливості. Види контролю. Поняття обліку результатів діяльності, його місце та 
роль у процесі управління, види обліку. Співвідношення контролю та обліку.

Тема 4. Діловодство та документообіг в підрозділах служби цивільного 
захисту.

Діловодство та документообіг в підрозділах ОРС цивільного захисту. 
Плануюча, облікова та звітна документація. Вимоги до складання службових 
документів. Вимоги наказу ДСНС від 01.01.2021 № 1 «Про затвердження 
інструкцій та типових інструкцій з діловодства».

Тема 5. Правові основи соціальної роботи.
Історія становлення соціальної роботи в Україні. Сутність сучасної 

соціальної роботи в Україні. Соціальна робота як наукова галузь знань та її 
практична діяльність. Нормативно-правові засади реалізації соціальної допомоги 
в Україні. Завдання, функції, різновиди соціальної роботи.

Тема 6. Психологія управління та конфліктологія.
Тема 6.1. Феномен управлінської діяльності та міжособистісні 

взаємостосунки в колективі.
Предмет психології управління. Основне завдання психології управління. 

Функції управління. Поняття про керівництво. Методи психології управління. 
Класифікація методів психології управління. Психологічні методи вивчення 
особистості в управлінні. Соціально-психологічні методи. Методи, спрямовані на 
розв’язання управлінських завдань та прийняття управлінських рішень. Феномен 
керівника в історії розвитку суспільства. Керівник (лідер) як об’єкт 
психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника. Мотиваційна сфера 
особистості керівника. Психологічні особливості стилів керівництва. 
Психологічні -типи керівників. Поняття конфлікту та їх класифікація. Причини 
конфліктів. Конфліктогени та їх класифікація. Принципи діагностики конфлікту. 
Етапи діагностичної процедури .Аналітичний етап у діагностиці. Картографія 
конфлікту. Основні поняття управління конфліктами.

Тема 6.2. Дослідження самозбережувальної поведінки особистості.
Ознаки самозбережувальної поведінки. Ознаки саморуйнівної поведінки. 

Чинники, що впливають позитивно та негативно на формування 
самозбережувальної поведінки. Негативні чинники, які характерні для діяльності 
в екстремальних умовах та для повсякденної діяльності.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ І ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ

Тема 7. Тактика пожежогасіння небезпечних об’єктів.
Тема 7. 1. Організація взаємодії підрозділів оперативно-рятувальної 

служби з відомчими підрозділами міністерств, відомств при гасінні пожеж та 
ліквідації аварій і надзвичайних ситуацій.

Порядок залучення пожежних поїздів при ліквідації НС та складних пожеж. 
Категорії пожежних поїздів та їх бойовий розрахунок. Схеми руху пожежних 
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поїздів, тактичні можливості пожежних поїздів, технічні характеристики. Порядок 
залучення пожежних поїздів до ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння 
пожеж.

Тема 8. Пожежна тактика.
Тема 8.1. Особливості гасіння пожежонебезпечних об’єктів та пожеж 

класів І) та Г.'
Види, зони, класи пожеж та засоби, які застосовуються для їх гасіння. 

Технічні засоби пожежогасіння та їх коротка характеристика. Первинні засоби 
пожежогасіння. їх види, вимоги до експлуатації. Дії у разі виявлення ознак 
пожежі (горіння).

Тема 8. 2. Пінне гасіння та його перспективи.
Обладнання пінного гасіння і піноутворювач. Переваги пінного 

пожежогасіння. Використання піни різної концентрації. Недоліки пінного 
пожежогасіння. Сфера застосування. Перспективи гасіння пожеж водопінними 
вогнегасниками ВВП-9.

Тема 9. Пожежно-рятувальна підготовка.
Тема 9.1. Спеціальна рятувальна підготовка робіт із використанням 

верхолазного спорядження.
Пошуково-рятувальні роботи. Управління силами та порядок застосування 

засобів.
Підготовка підрозділів до ведення рятувальних робіт. Технічні засоби, які 

використовуються під час рятувальних робіт. Організація та проведення аварійно- 
рятувальних робіт із використанням верхолазного спорядження. Відпрацювання 
прийомів і способів рятування людей за допомогою спеціальних пристроїв та 
засобів. Методика виконання спуску по вертикально закріпленій мотузці за 
допомогою спускових пристроїв «вісімка» та «рогатки» та виконання підйому з 
використанням спеціальних затискачів. Особливості в’язання рятувальних вузлів. 
Правила безпеки праці під час виконання вправ. Безпека праці.

Тема 9.2. Рятування постраждалих та саморятування. Техніка 
переміщення у безопорному просторі.

Організація проведення рятувальних робіт постраждалих. Робота 
рятувальників в обмеженому (безопорному) просторі. Використання спеціального 
рятувального пристрою «Триніг». Організація спуску потерпілого з 
облаштуванням пункту страховки та гальмівної системи. Використання системи 
поліспастів під час проведення рятувальних робіт. Основні вимоги правил 
безпеки праці при виконанні спуску та підйому по мотузці.

Тема 10. Організація аварійно-рятувальних робіт.
Визначення та поняття хімічної небезпеки. Класифікація небезпечних 

хімічних речовин та особливості їх впливу на організм людини. Перелік груп 
підприємств, що вважаються хімічно-небезпечними. Організація проведення 
аварійно-рятувальних робіт в умовах викиду небезпечних хімічних речовин.

Оцінка хімічної обстановки. Оповіщення та евакуація. Особливості 
проведення аварійно-рятувальних робіт. СОУ МНС 75.2-00013528-006;2011 
«Режими діяльності рятувальників, що використовують засоби індивідуального 
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захисту під час ліквідування аварій на хімічно та радіаційно-небезпечних 
об’єктах».

Демеркуризація приміщення. Безпека праці. Вивчення досвіду рятувальників 
Європи щодо ліквідації аварій з викидом НХР. Відпрацювання прийомів 
ліквідації наслідків аварій на хімічних об’єктах.

Тема 11. Запобігання надзвичайним ситуаціям.
Тема 11.1. Системи протипожежного захисту.
Інженерне обладнання будівель та споруд. їх види та технічні 

характеристики. Вимоги щодо проектування, монтажу та технічного 
обслуговування систем протипожежного захисту.

Тема 11.2. Забезпечення будинків підвищеної поверховості системами 
протипожежного захисту.

Експлуатація житлових будинків підвищеної поверховості та висотних 
житлових будинків відповідно до державних будівельних норм України в галузі 
пожежної безпеки.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ПРОТИПОЖЕЖНА, ІНЖЕНЕРНА ТА 
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА

Тема 12. Засади безпеки на автомобільному транспорті.
Організація та безпека дорожнього руху в Україні. Дотримання правил 

дорожнього руху водіями спеціальних автомобілів. Навчання водіїв, прийняття 
заліків, підвищення кваліфікації. Аналіз дорожньо-транспортних пригод. 
Медичне освідчення стану здоров’я. Отримання допуску до водіння спеціального 
транспорту.

Засоби зв’язку та оповіщення в системі цивільного захисту та підрозділах 
ДСНС України.

Тема 13. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в органах і 
підрозділах служби цивільного захисту.

Поняття та основні вимоги до інформації, що використовується в 
управлінській діяльності, її види. Інформаційні системи. Вимоги наказу МВС. 
України від 24.11.2015р. № 1477 «Про затвердження Інструкції про порядок 
забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України».

Тема 14. Автоматизовані системи управління.
Тема 14.1. Засоби оперативного зв’язку та інформаційних систем.
Засоби зв’язку в підрозділах ДСНС. Сучасні радіостанції закордонного 

виробництва. . Мобільні радіостанції. Переносні радіостанції. Стаціонарні 
радіостанції. Поняття про захист інформації, основні положення, терміни та 
визначення. Керівні документи. Технічний захист інформації. Криптографічний 
захист інформації. Обов’язки осіб, що відповідають за захист інформації.

Тема 14.2.. Система електронного документообігу ДСНС України.
Організація та порядок проведення засобів оперативного зв’язку та 

інформаційних систем. Електронний документообіг в підрозділах ДСНС. 
Програмне забезпечення для організації роботи електронної пошти в ДСНС.

Тема 15. Інформатика та комп'ютерна техніка.
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Тема 15.1. Основні вимоги інформатики.
Техніка безпеки в комп’ютерному кабінеті. Поняття інформації. Властивості 

та види інформації. Предмет інформатики. Інформаційні процеси. Одиниці виміру 
інформації. Системи числення.

Тема 15.2. Сучасні етапи розвитку комп’ютерної техніки.
Апаратне забезпечення комп’ютера. Основні етапи розвитку комп’ютерної 

техніки. Покоління ЕОМ. Класифікація комп’ютерів. Поняття про архітектуру і 
принципи функціонування комп’ютера. Пам’ять комп’ютера. Пристрої введення 
інформації. Пристрої виведення інформації. Комунікаційні пристрої.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Тема 16. Цивільний захист.
Тема 16.1. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій в Україні.
Джерела небезпек техногенного характеру, небезпечні природні явища, 

небезпечні події соціального характеру, умови та порядок введення надзвичайної 
ситуації, умови та порядок введення правового режиму надзвичайного стану, 
умови та порядок введення правового режиму воєнного стану. Віднесення 
небезпечної події до надзвичайної ситуації, визначення рівня надзвичайної 
ситуації. Порядок ведення обліку надзвичайних ситуацій. Складання 
повідомлення про надзвичайну ситуацію.

Тема 16.2. Зброя масового ураження та захист від неї.
Ядерна зброя класифікація за потужністю ядерного вибуху. Небезпечні 

фактори ядерного вибуху, та умови захисту від небезпечних факторів при 
застосуванні ядерної зброї. Хімічна зброя класифікація за тактичним 
призначенням. Розподіл за фізіологічною дією на організм людини небезпечних 
хімічних речовин смертельної дії, коди та маркування хімічної зброї. Біологічна 
зброя та інші види зброї масового ураження.

Тема 16.3. Вимоги і заходи безпеки до місць з масовим перебуванням 
людей.

Закріпити набуті теоретичні знання на практиці та ознайомитись з наявними 
службами аеропорту. Ознайомитись з: забезпеченням виконання в зоні аеропорту 
вимог, які висуваються чинними законодавчими і нормативними актами щодо 
безпеки і регулярності польотів, наземного обслуговування ПС, пасажирів, 
обробки багажу, поштових відправлень і вантажів; забезпечення авіаційної 
безпеки; експлуатаційне утримання необхідних споруд із метою забезпечення 
зльоту, посадки, руління та стоянки ПС, а також для забезпечення діяльності 
служб аеропорту; організацією і проведенням аварійно-рятувальних робіт та робіт 
із ліквідації , наслідків надзвичайних ситуацій; порядком утримання та 
експлуатації захисної споруди цивільного захисту.

Тема 17. Організація розмінування місиевості.
Тема 17.1. Ідентифікація вибухонебезпечних предметів та організація і 

проведення робіт з розмінування місцевості на території України.
Упорядкування організації та виконання піротехнічних робіт, пов’язаних із 

знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території 
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України після війн, сучасних боєприпасів і підривних засобів (крім вибухових 
пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), організації та 
проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та 
спеціалізованими підприємствами ДСНС України. Оцінка обстановки, 
забезпечення безпеки умов роботи. Ліквідація вторинних факторів ураження. 
Організація зон безпеки та робочих зон.

Порядок госпіталізації потерпілих. Безпека праці. Вилучення та 
знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Тема 18. Управління охороною праці.
Тема 18.1. Державне управління охороною праці та техногенною 

безпекою.
Охорона праці в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту Закон України «Про охорону праці». Вимоги наказів МНС від 7 травня 
2007 р. № 312 «Про затвердження Правил безпеки праці в підрозділах МНС» і 
Стандартизація в питаннях охорони праці. Впровадження системи стандартів 
безпеки праці в підрозділах ДСНС. Проведення інструктажів з питань охорони 
праці (види інструктажів). Документація з охорони праці.

Тема 18.2. Загальні вимоги охорони праці в пожежно-рятувальних 
підрозділах ДСНС.

Система управління охороною праці в пожежно-рятувальних підрозділах 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Задачі та функції управління 
охороною праці в пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС. Порядок обліку та 
розслідування нещасних випадків. Складання актів про нещасний випадок. 
Методика аналізу виробничого травматизму в пожежно-рятувальних підрозділах 
ДСНС.

Тема 19. Медицина надзвичайних ситуацій.
Тема 19.1. Порядок надання домедичної допомоги при невідкладних 

станах.
Анатомія і фізіологія людини. Закони епідеміології, токсикології та 

поведінка людей в надзвичайних ситуаціях. Реанімація: штучне дихання, 
непрямий масаж серця. Організація долікарської допомоги при різних видах 
уражень (травмах, кровотечах, опіках, ураженні електричним струмом, інші). 
Загальні вимоги наказу МОЗ від 16.06.2014 №398 «Про затвердження порядків 
надання медичної допомоги особам при невідкладних станах».

Тема 19.2. Термінальні стани. Серцево-легенева реанімація.
Перша медична допомога в надзвичайних ситуаціях. Послідовність дій при 

серцево-легеневої реанімації — алгоритм надання допомоги. Відпрацювання 
прийомів надання першої медичної допомоги потерпілим. Заходи безпеки.
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Орієнтовний розподіл годин за видами діяльності

Змістовий модуль 3. Протипожежна, інженерна та аварійно-рятувальна техніка

г
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1 2 3 4 5 6 7 8
Змістовий модуль 1. Управління персоналом

Тема 1. Правові засади діяльності 
служби ДСНС та законодавство у сфері 
запобігання і протидії корупції в 
Україні.

4 2 2 - - - 2

Тема 2. Законодавче регулювання та 
міжнародні стандарти гендерної
рівності.

3 2 2 - - - 1

Тема 3. Управлінська діяльність в 
органах і підрозділах цивільного 
захисту.

4 2 2 - - - 2

Тема 4. Діловодство та документообіг в 
підрозділах служби цивільного захисту. 3 2 2 - - - 1

Тема 5. Правові основи соціальної 
роботи. 3 2 2 - - - 1

Тема 6. Психологія управління та 
конфліктологія. 6 4 2 2 - - 2

Разом за змістовим модулем 1 23 14 12 2 - - 9
Змістовий модуль 2. Гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних і інших

невідкладних робіт
Тема 7. Тактика пожежогасіння
небезпечних об’єктів. 6 4 - 4 - - 2

Тема 8. Пожежна тактика. 8 4 2 2 - - 4
Тема 9. Пожежно-рятувальна
підготовка. 5 4 - 4 - - 1

Тема 10. Організація аварійно-
рятувальних робіт. 8 6 - 6 - - 2

Тема 11. Запобігання надзвичайним 
ситуаціям. 8 4 2 2 - - 4 .

Разом за змістовим модулем 2 35 22 4 18 - - 13
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1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 12. Засади безпеки на
автомобільному транспорті. 4 2 2 - - - 2

Тема 13. Інформаційне забезпечення 
управлінської діяльності в органах і 
підрозділах СЦЗ.

5 2 2 - - - 3

Тема 14. Автоматизовані системи 
управління. 6 4 2 - 2 - 2

Тема 15. Інформатика та комп’ютерна 
техніка 7 5 2 - 3 - 2

Разом за змістовим модулем 3 22 13 8 - 5 - 9
Змістовий модуль 4. Безпека життєдіяльності

Тема 16. Цивільний захист. 10 6 2 4 - - 4
Тема 17. Організація розмінування 
місцевості.

4 2 2 - - - 2

Тема 18. Управління охороною праці. 6 4 2 - 2 - 2
Тема 19. Медицина надзвичайних 
ситуацій. 5 4 2 2 - - 1

Разом за змістовим модулем 4 25 16 8 6 2 - 9

Усього годин за Освітньою програмою 105 65 32 26 7 - 40
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Електронні ресурси

1. йїїр:/ЛуА¥\у.габа.кіеу.иа/--офіційний сайт Верховної Ради України
2. йПр:/Лу\у\у.кти.£ОУ.иа-офіційний сайт Кабінету Міністрів України
3. Шр://улу\у.тіпіи$ґ.доу.иа-офіційний сайт Міністерства юстиції України
4. ййр://\У5Улу.тІ8р.§оу.иа-офіційний сайт Міністерства соціальної політики 
України
5. йПр:/Лулу\у.р£и.§оу.иа-офіційний сайт Пенсійного фонду України
6. Нпр://пасІ8.§оу.иа-офіційний сайт Національного агентства України з питань 
державної служби
7. йПр:/Лулу\у.8осіа1.ог§.иа-офіційний сайт Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
8. ІіПр^/улуху.Гзещоу.иа-офіційний сайт Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності
9. ййр://\ул¥\¥.І8р£.§оу.иа-офіційний сайт Фонду соціального захисту інвалідів
10.1іПр://\у\у\у.рге8Іс1еп1:.§оу.иа-офіційний сайт Президента України
11. Біір:/Лу\у\у.с1с2.§оу.иа-офіційний сайт Державної служби зайнятості України
12. ййр:/ЛууАУ.сІ8П8.цоу.иа-сайт Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій
13. кйр://\у\¥\¥.паи.кіеу.иа-Нормативні акти України
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уууууу.иЬцб.ІУІУ.иа/тоосіїе.
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