Додаток 10
до наказу ГУ ДСНС України
у Харківській області
23.08.2016 № 271
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
(типовий ) проведення занять зі службової підготовки з рядовим та
молодшим начальницьким складом на 2016/2017 навчальний рік
______________________________________________________________

1.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА
Вивчення наказу Головного управління «Про
1
організацію службової підготовки осіб рядового і
начальницького складу апарату та підпорядкованих
підрозділів Головного управління у 2016/2017
навчальному році». Вивчення наказу МНС України
від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови
з
організації
професійної
підготовки
та
післядипломної
освіти
осіб
рядового
і
начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту». Вивчення наказу МВС
України від 20.02.2015 № 189 «Про затвердження
Положення про організацію службової підготовки
осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту».
Всього
18
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

1.
Всього

72
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

Всього

15
ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА

Всього

9
ЗАГАЛЬНОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА
ПІДГОТОВКА ПОЖЕЖНИХ

Всього

18
ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА
7

1.

1.

1.

1.

1

Термін
проведення

Практичних
занять

Семінарів

Найменування навчальних тем

У тому числі
Класногрупових
занять
(Лекцій)

№
п/
п

Усього годин

(категорія осіб, найменування органу, підрозділу)

Вересень

Продовження додатка 10
Всього
ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗВЯЗКУ
1.
Всього

5
МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

1.
Всього

8
ФІЗИЧНА ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

1.

Загальна фізична підготовка:

2.

Спеціальна фізична підготовка:
Всього

12
90
102

Примітки:
1.
Заняття планувати та проводити по 4 години на тиждень з вівторка по
п’ятницю.
2.
Заняття з загальної та спеціальної фізичної підготовки здійснюються
відповідно до тематичного плану та розкладу занять і проводяться згідно
розпорядку дня. Відпрацювання вправ з фізичної підготовки виконується
відповідно до вимог наказу МВС України від 20.11.2015 № 1470 «Про
затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового
і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативнорятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за
призначенням», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2015
року за № 1528/27973.
3.
При складанні тематичних планів для проведення занять з особовим
складом чергових караулів та начальницького складу розділ «Фізична загальна та
спеціальна підготовка» необхідно деталізувати: по кожному виду підготовки
даного розділу вказати теми і вправи з фізичної загальної та спеціальної
підготовки, місяць проведення. У розкладах занять передбачити окремий розділ
для планування фізичної підготовки.
Начальник управління реагування на
надзвичайні ситуації
полковник служби цивільного захисту

Є.А.Тунік

