ІНФОРМАЦІЯ
про виконання наказу МВС України від 29.05.2014 № 523
«Про затвердження Типового положення про територіальні курси,
навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності» щодо завдань, покладених на Інститут
Відповідно до наказу МВС України від 29.05.2014 № 523
«Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчальнометодичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності» Інститут
виконує функції головного навчально-методичного центру.
Згідно з п. 6.11. цього Положення у частині, що стосується надання
Інститутом інформаційної й консультаційної допомоги Територіальним курсам,
навчально-методичним центрам сфери цивільного захисту (далі - Центри), а
також проведення ним науково-дослідної діяльності у визначенні структури і
змісту навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи і
проживання та його науково-методичного забезпечення, виконано наступні заходи
у 2013 – 2014 роках:
- розроблено проект Типового положення про територіальні курси,
навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
(затверджено наказом МВС України від 29.02.2014 № 523);
- розроблено проект Положення про організацію навчального процесу з
функціонального навчання (затверджено наказом МВС України від 21.10.2014
№ 1112);
- розроблено проект Вимог до структури та змісту програм
функціонального навчання (затверджено наказом МВС України від 05.11.2014
№ 1113);
- з метою удосконалення Програм функціонального навчання розроблено
Методичні рекомендації щодо забезпечення практико-орієнтованості програм
функціонального навчання;
- розроблено Типову навчальну програму підвищення кваліфікації
педагогічних працівників НМЦ ЦЗ та БЖД на базі Інституту підвищення
кваліфікації Національного педагогічного університету;
- затверджено Програму перспективного розвитку територіальних курсів,
навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
областей, міста Києва на 2015-2021 роки;
- розроблено та видано методичні посібники: «Організація роботи
методичної комісії навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності», «Кадровий потенціал суб’єктів забезпечення
цивільного захисту: регіональний аспект»;
- підготовлено методичні рекомендації: «Організація роботи
педагогічного колективу над науково-методичною проблемою», «Написання та
оформлення методичних розробок педагогічними працівниками НМЦ ЦЗ та
БЖД»;
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у 2015 році:
- за результатом виконання дослідно-конструкторської роботи «Розробка
макетів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту
підприємств, установ та організацій» розроблено Методичні рекомендації щодо
порядку створення, обладнання та функціонування інформаційно-довідкового
куточка з питань цивільного захисту та відповідні макети стендів;
- оформлено уніфіковані державні та бібліографічні коди на рукописи
електронних видань монографії «Теоретичні та організаційні методичні засади
проектування
освітньої
діяльності
навчально-методичних
центрів»,
Методичного порадника з основних видів освітньої діяльності навчальнометодичних центрів сфери цивільного захисту, Довідника кваліфікаційних
вимог до керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;
- розроблено та розповсюджено в регіонах України листівки щодо дій
населення в умовах особливого періоду;
- розроблено Примірну програму функціонального навчання та примірне
Положення про роботу пересувного мобільного консультаційного пункту;
- підготовлено методичні рекомендації щодо роботи над єдиною науковометодичною проблемою;
у 2016 році:
- розроблено Збірник нормативно-правових актів, що регламентують
діяльність навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту;
- опрацьовано Роз'яснення з питань атестації педагогічних працівників
навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
- розроблено Практичний порадник з реалізації основних заходів
цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні;
- складено Рекомендаційний опис документів з питань цивільного захисту,
що мають бути в департаментах (управліннях, відділах, секторах), обласних,
районних державних адміністраціях, міських виконавчих комітетах, навчальних
закладах та управліннях (відділах) освіти;
- триває
виконання
науково-дослідної
роботи
«Формування
компетентності керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» та дослідноконструкторської роботи «Створення бази даних інформаційних ресурсів
системи підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях»;
- на постійній основі здійснюється надання методичної допомоги
Центрам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із зверненням їх
працівників до Голови ДСНС України (у 2016 році відповідна допомога
надавалась Центрам Черкаської та Запорізької областей).
З метою підвищення рівня професіоналізму, здатності компетентно
впроваджувати новітні освітні технології й сприяти інноваційним процесам
Інститутом запроваджено короткострокове підвищення кваліфікації з питань
цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів
сфери цивільного захисту за 72-годинною навчальною програмою.
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На виконання наказу ДСНС України від 18.02.2016 № 77, плану-графіку
проходження короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного
захисту педагогічних працівників навчально-методичних установ цивільного
захисту та відповідно до затверджених навчальної та робочих програм
у 2016 році підвищили кваліфікацію 61 педагогічний працівник навчальнометодичних центрів сфери цивільного захисту, з яких:
- начальники циклів практичної підготовки (6 осіб);
- викладачі (19 осіб);
- завідувачі (заступники завідувачів) обласних курсів удосконалення
керівних кадрів (18 осіб);
- завідувачі обласних методичних кабінетів, методисти (18 осіб).
В поточному році навчання у системі післядипломної освіти ДСНС
організовано відповідно до наказу ДСНС від 23.12.2016 № 689. Згідно з
планом-графіком, затвердженим цим наказом, в 2017 році передбачено
навчання 5 груп.

