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1. Вступ
Одеська область займае друге мюце в Украпп (т е л я ДонецькоУ) за
величиною середнього штегрального показника небезпеки. В област 1 можливе
виникнення вс1х вид 1в надзвичайних ситуацш ( НС ), кр1м виверження
вулкашв. Всього бшя 60 вид 1в НС (техногенного характеру бшьше

30,

природного характеру близько 2 2 , сощального бшя 8 , военного - за фактом
виникнення).
Таке становище викликане великим техногенним навантаженням на
репон та його географ 1чним розташуванням.
На територп облаеп прокладено 7,9 тис. км автошлях1в державного,
обласного

1

мюцевого

призначення, на яких

споруджено

767 мост 1в.

Зашзнична мережа складае 1139 км. В Одеськш област1 е 7 морських порт1в.
Протяжшсть

морського

узбережжя

складае

понад

300

км,

дшянка

штенсивного судноплавства по р. Дунай — 140 км. Область перетинають
нафтопроводи, газопроводи та 85 км ам1акопроводу "Тольятп —Одеса".
Сейсмонебезпечшсть

Одесько '1

област 1

зумовлена

осередками

землетрус1в в масив 1 п р Вранча та Сх 1дних Карпат в Румунп. Область за
результатами загального сейсм 1чного районування 1 детального сейсм 1чного
районування перебувае в зон 1 можливих землетрус 1в з 1нтенсивн 1стю коливань
грунту на поверхш земл 1 В1д 7 до 9 бал1в за шкалою МСК - 64.
На територп област 1 станом на 01.01.2018 р. нагпчуеться 936 потенщйно
небезпечних об’ект1в ( ПНО ), у тому числ 1 757 об’ект 1в п 1двищено ’1 небезпеки
( 81% В1д ус1х ПНО ) До перел 1ку ПНО входить 871 вибухо- пожежонебезпечний об’ект ( ВПНО ), 28 х 1М1чно небезпечних об’екпв ( ХНО ), 1
радтцш но - х 1М1чно небезпечний об’ект ( РХНО ), 1 рад 1ац 1йно небезпечний
об’ект

(

РНО

),

35

пдродинам 1чних

об’екта.

На

ХНО

област 1

використовуеться: 108 тонн хлору, 8 6 тис. тонн ам1аку, 1нших х 1М1чнонебезпечних речовин (ХЬ1Р).
Як наслщок, у 2017 роц1 в област 1 сталося 9058 надзвичайних под1й
(НП), що призвело до виникнення 14 НС ( 3 НС техногенного характеру, 11
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НС природного характеру ). В цих НС загинула 601 особа, в тому числ 1 25
дггей. Збитки склали 75 млн. грн.
Загроза виникнення та виникнення такоТ кшькост 1 НС в ах р1вшв
вимагае в 1д вщповщних оргашв управлшня ефективного реагування з метою
Ух не допущения та лшвщащю наслщюв НС.
Для цього покликана система цившьного захисту, невщемною частиною
яко'У е навчання ус1х верств населения Д1ям у надзвичайних ситуащях, в тому
числ1 кер1вного складу та фах 1вщв, Д1яльнють яких пов’язана з оргашзащею 1
здшсненням заход 1в з питань цившьного захисту, оргашзащя та проведения

практично '1 шдготовки на суб’ектах господарювання, що проводять навчання
персоналу Д1ям у надзвичайних, аваршних ситуац 1ях, в умовах терористичного
акту та в особливий-перюд.
Вир1шення даних завдань щодо навчання з питань цившьного захисту та
безпеки життед 1яльност 1 покладаються на навчально-методичш центри у сфер 1
цившьного захисту.
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
2.1 Правов! засади здшснення навчального процесу в навчальнометоднчннх центрах сфери цившьного захисту
Навчальний процес в навчально-методичних центрах сфери цив 1льного
захисту оргашзуеться в 1дпов 1дно до вимог чинного законодавства: Кодексу ЦЗ
УкраУни, закошв Укршни, постанов КМ УкраТни, кер 1вних документ1в МВС та
МОН УкраУни, ДСНС УкраУни, 1нституту ДУ у сфер 1 ЦЗ, р1шень м1сцевих
оргашв виконавчоУ влади та м 1сцевого самоврядування, Статуту Центру.
Вщповщно до:
ст. 91 Кодексу ЦЗ УкраУни п. 1 Навчання кер 1вного складу та фах 1вщв,
Д1яльн 1сть яких пов’язана з орган 1зац 1ею 1 зд 1Йсненням заход 1в з питань
цившьного захисту.
Для навчання кер1вного складу та фах 1вщв, Д 1я л ь ш с т ь яких пов’язана з
орган 1зац 1ею 1 зд!Йсненням заход 1в з питань цившьного захисту, центральним
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органом виконавчоУ влади, що забезпечуе формування та реал 1зуе державну
пол 1тику у сфер 1 цившьного захисту, спшьно з мюцевими державними
адмшютращями

та

органами

мюцевого

самоврядування

утворюються

навчально-методичш центри сфери цившьного захисту.
п. 2 Постанови Кабшету Мшютр1в УкраУни «Про затвердження Порядку
проведения навчання кер1вного складу та фах1вщв, Д1яльшсть яких пов’язана з
оргашзащею 1 здшсненням заход1в з питань цившьного захисту» В1д 23 жовтня
2013 р. № 819 (13 змшами 1 доповиеннями, внесеними постановою Кабшету
Мш1стр1в УкраУни вщ 28 березня 2018 року № 230), для навчання кер1вного
складу та фах 1вщв, д1яльшсть яких пов’язана з оргашзащею 1 здшсненням
заход1в

з

питань

цившьного

держадмшютращями

та

захисту,

органами

ДСНС

мюцевого

разом

з

мюцевими

самоврядування

утворюе

навчально-методичш центри сфери цившьного захисту, до яких належать
навчально-методичш центри цившьного захисту та безпеки життед1яльност1 та
територ 1альн 1 курси цившьного захисту та безпеки життед 1яльностц
п. 7 даноУ Постанови, навчання ос1б кер 1вного складу та фах1вщв, д1яльшсть
яких пов’язана з оргашзащею 1 зд1йсненням заход 1в з питань цившьного
захисту, здшснюеться шляхом проведения функцюнального навчання та
практичноУ шдготовки;
п. 8, функцюнальне навчання - це навчання 0 С16, як 1 за класифжащею
профес 1й належать до кер 1вник 1в, профес1онал 1в 1 фах 1вц 1в, з метою набуття та
систематичного оновлення спещальних знань, умшь 1 навичок з питань
цившьного захисту;
п. 9, практична шдготовка - це закршлення кер1вним складом 1 фах1вцями
теоретичних знань з питань цившьного захисту та набуття ними навичок 1
досвщу виконання завдань та функцш п 1д час командно-штабних, штабних та
спещальних об’ектових навчань 1 тренувань з питань цившьного захисту.
Навчально-методичш

центри

надають

безоплатш

послуги

господарювання з практичноУ шдготовки кер1вного складу 1 фах!вщв.

суб’ектам

6

Вщповщно до Типового положения про Територ1альш курси, навчальнометодичш центри цившьного захисту та безпеки життед 1яльност 1,
затвердженого наказом Мшютерства внутр1шшх справ УкраТни вщ 29.05.2014
№ 523 зареестрованого в Мш 1стерств 1 юстицп УкраУни 13 червня 2014 р. за №
624/25401:
п. 2.1. головними завданнями Територ1альних курс1в, Центр 1в е:
проведения функцюнального навчання;
здшснення

методичного

супроводу

практичноУ

шдготовки

на

шдприемствах, в установах, оргашзащях спещальних об’ектових навчань,
тренувань з питань цившьного захисту;
здшснення

спещальноУ

шдготовки

о аб ,

яю

залучаються

пщприемствами, установами, оргашзащями до проведения шструктаж 1в,
навчання 1 перев 1рки знань з питань цившьного захисту, пожежноУ та
техногенноУ безпеки та шип...
п.

2.2.

Центри

додатково

до

головних

завдань,

забезпечують...

проведения на контрактнш основ 1 навчання посадових ос 1б та прашвниюв,
робота яких пов’язана з шдвищеною пожежною небезпекою, а також
перев1рки Ухн1х знань з питань пожежноУ безпеки.
Постанова КМ УкраУни вщ 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження
Порядку здшснення навчання населения д1ям у надзвичайних ситуащях» п. 16.
навчання посадових ос1б шдприемств, установ та оргашзацш, яю до початку
виконання своУх обов’язк 1в 1 пер 1одичио (один раз на три роки) зобов’язаш
проходити

навчання

з

питань

пожежноУ

безпеки,

здшснюеться

на

територ 1альних курсах, у навчально-методичних центрах цившьного захисту
та безпеки життед 1яльност 1 або на шших п 1дприемствах, в установах та
оргашзащях, що мають затверджеш програми навчання з питань пожежноУ
безпеки.
Оргашзащя
(шдвищення

навчального

процесу

квал 1ф 1кащУ цшьового

з

функцюнального

призиачеиня)

кер1вного

навчання
складу

та

фах1вц1в, Д1яльн 1сть яких пов'язана з оргашзащею 1 зд1йсненням заход1в з

питань цившьного захисту (дал 1 - функцюнальне навчання) у Центрах
здшснюеться вщповщно Положения про оргашзашю навчального процесу з
функцюнального навчання, затвердженого наказом Мшютерства внутршшх
справ УкраУни 21 жовтня 2014 року № 1112 та зареестрованого в Мшютерств 1
юстищУ УкраУни 05 листопада 2014 р. за № 1398/26175.
Зпдно з Оргашзацшно-методичними вказ1вками з шдготовки населения до
дш у надзвичайних ситуащях, затверджених наказом ДСНС УкраУни вщ
19.02.2016 № 83 п. 3.2. кер1вникам ... навчально-методичних центр 1в сфери
цившьного

захисту

з

метою

оргашзащУ

та

навчально-методичного

забезпечення навчання кер 1вного складу оргашв управлшня цившьного
захисту

та

здшснювати

населения

д 1ям

функцюнальне

у

надзвичайних

навчання

та

ситуащях
його

рекомендуеться

навчально-методичне

забезпечення зпдно з Положениям про оргашзащю навчального процесу з
функцюнального навчання, затвердженим наказом Мшютерства внутр1шшх
справ УкраУни вщ 21.10.2014 № 1112, зареестрованим у Мшютерств 1 юстищУ
УкраУни 5 листопада 2014 р. за № 1398/26175, застосовуючи основну форму
навчання з вщривом в 1д виробництва, а також виУзну на баз 1 навчальноконсультацшних пункт 1в та за умови наявност 1 договор 1в (угод) 13 суб'ектами
господарювання безпосередньо на Ух навчально-виробничш базь
2.2 Орган 1зац 1я навчального процесу в навчально-методичному центр|
цившьного захисту та безпеки життед 1яльност 1 ОдеськоУ област 1
Навчальний процес в навчально-методичному центр 1

цившьного

захисту та безпеки життед 1яльност 1 ОдеськоУ област 1 (дал 1 Центр) це система
оргашзацшних 1 методичних заход 1в, спрямованих на формування у слухач 1в
професшних компетентностей з питань цившьного захисту та безпеки
життед 1яльност 1 на шдстав 1 вимог до структури та змюту програм навчання й
категор 1Й слухач 1в.
Орган 1зац 1я навчального процесу в Центр 1 на навчальний р1к плануеться
заздалепдь на пщстав 1 Плану основних заход1в цив 1льного захисту на
поточний р!к, що затверджуеться

В1дпов 1дно розпорядженням Кабшету

Мшютр 1в УкраГни, Ради мшютр 1в Автономно'Г Республши Крим, розпорядчих
акт 1в

центральних

оргашв

виконавчо '1

влади,

мюцевих

державних

адмшютрацш, оргашв мюцевого самоврядування, шших кер 1вних документе,
як 1 передбачють:
проведения функцюнального навчання кер 1вного складу та фах 1вщв,
Д1яльнють яких иов'язана з оргашзащею 1 здшсненням заход 1в з питань
цившьного захисту;
проведения

спещальноУ

шдготовки

ос1б,

яю

залучаються

пщприемствами, установами, оргашзащями до проведения шструктаж 1в,
навчання 1 перев 1рки знань з питань цившьного захисту, пожежноУ та
техногенноУ безпеки,
навчання посадових ос 1б та пращвниюв, робота яких пов’язана з
шдвищеною пожежною небезпекою, а також перев 1рки Ухн1х знань з питань
пожежноУ безпеки.
2.2.1 Оргашзащя навчального процесу з функцюнального навчання
Функцюнальне навчання для потреб мюцевих оргашв виконавчо’Г влади,
оргашв

мюцевого

самоврядування,

суб'екпв

господарювання

в Центр1

забезпечують обласш та мюта Одеси курси удосконалення кер 1вних кадр 1в 1
категорп (даш обласн 1 курси), а також пункта (навчально-консультацшш у
м1стах БшгородьДнютровському, 1змаУл1, ПоД1льську та Чорноморську) за
програмами функц 1онального навчання (програма пщвищення квал 1ф 1кац 11 до
72 навчальних годин) та програмами постшно д1ючих семшар!в (до 36
навчальних годин) зпдно з наказом Мшютерства внутр 1шн 1х справ УкраУни
21

жовтня 2014 року № 1 1 1 2 . Крхм того на виконання Оргашзащйно-

методичних вказ1вок з шдготовки населения до дш у надзвичайних ситуаЦ1ях,
затверджених наказом ДСНС УкраУни вщ

19.02.2016 №

83 в Центр1

в 1дпрацьован 1 та погоджеш в установленому порядку рекомендован! ДСНС
УкраУни:

9

робоч1 навчалып программ 1 програми постшно Д 1ю чих семшар1в для
кожно’Г категорп

ос1б

кер 1вного

складу

та

фах 1вщв,

яю

проходять

функцюнальне навчання:
для

слухач 1в

з

числа

кер 1вниюв

мюцевих

оргашв

виконавчо'Г

влади, оргашв мюцевого самоврядування та 'Гх заступниюв, кер1вниюв
структурних п1дрозд1Л1в мюцевих оргашв виконавчоТ влади та оргашв
мюцевого самоврядування тривалютю навчання за робочими навчальними
програмами до 45 годин;
для слухач 1в з числа кер 1вниюв суб'екпв

господарювання та Гх

заступниюв, залежно вщ чисельност 1 працюючих та категор 11 за заходами
цив1льного захисту такого суб'екта, тривалютю

навчання за робочими

навчальними програмами до 27 годин, (як приклад додаток 1);
з шшими категор1ями о а б кер 1вного складу та фах1вцями за програмами
постшно Д1ючих сем1нар1в тривал1стю до 18 годин, (як приклад додаток 2).
Оргашзащя функцюнального навчання у Центр1 здшснюеться за формами:
1. Денною на навчально-матер1альнш баз 1 Центру, яка е основною формою
пщвищення квал 1ф 1кацп слухач 1в з вщривом в1д виробництва.
2. ВиТзною (на баз 1 М1ських рад, райдержадмшютрацш), проводиться для
пщготовки слухач 1в за державним замовленням у склад 1 зм 1шаних груп,
категорп кер 1вниюв структурних пщроздцнв (управл 1нь, В1ДДШ1В, сектор 1в)
орган1в мюцевого самоврядування, яю забезпечують у межах законодавства
виконання завдань цившьного захисту у певнш сфер 1 суспшьного життя, або
спорщнених груп слухач 1в (наприклад групи гол 1в (секретар 1в) сшьських,
селищних рад райошв, територ 1альних громад...).
3. ВиТзною

(на

баз1

пункт1в

навчально-конультацшних

Центру)

проводиться для пщготовки фах1вц1в, Д1яльн1сть яких пов’язана з оргашзащею
1здшсненням заход1в з питань цившьного захисту за договорами (угодами).
4. Нараз 1 в1дпрацьовуються заходи щодо запровадження дистанцшноТ
форми навчання слухач 1в без в!дриву В1Д виробництва.
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Форми оргашзацЙ функционального навчання визначаються начальником
Центру з урахуванням програм функцюнального навчання та плашв роботи та
комплектування Центру слухачами.

Планування навчального процесу
1. Планування функцюнального навчання здшснюеться на шдстав 1 Плану
основних заход 1в цившьного захисту на поточний рш, що затверджуеться
в 1дпов 1дно розпорядчими актами Кабшету Мшютр1в УкраГни, Ради М1шстр 1в
Автономно'Г Республши Крим, центральними органами виконавчо'Г влади,
мюцевими державними адмшютращями, органами мюцевого самоврядування.
2.

Основними оргашзацшно-методичними документами щодо планування

навчального процесу з функцюнального навчання е:
1)

план комплектування навчально-методичного центру сфери цившьного

захисту з навчання кер 1вного складу та фах 1вщв, Д1яльшсть яких пов'язана з
оргашзащею та здшсненням заход 1в цившьного захисту на вщповщний рж
(дал1 - План комплектування),

але в порушення п. 6 ст. 91 Кодексу ЦЗ

УкраГни до даного часу не визначено мехашзм

(порядок затвердження)

Кабшетом Мшютр1в УкраГни плашв комплектування Центр1в слухачами на
рхк, тому в Одеськ 1й област 1 встановлено практику в1дпрацювання Потреби у
функцюнальному навчанн 1 категор 1й ос 1б кер 1вного складу та фах 1вц 1в,
Д1яльн 1сть яких пов язана з орган 1зашею та здшсненням заход 1в з питань
цив 1льного

захисту

ОдеськоГ

област1

у

навчально-методичному

центр 1

цив 1льного захисту та безпеки життед 1яльност 1 ОдеськоГ област1 на р1к (дал 1
Потреба) (додаток 3), що затверджуеться головою облдержадмшютрацп, та
яка юридично не е розпорядчим документом до виконання органами
виконавчо'Г влади, мюцевого самоврядування та суб’ектами господарювання,
бо не мае юридичного статусу Плану комплектування, а звщси не е шдставою
для В1дрядження слухач1в на навчання до навчально-методичного центру.
2)

план роботи Центру на рш складаеться на шдстав 1 анал 1зу проведения

навчально-методично'Г д 1яльност! Центру у минулому рощ, вивченню заход!в
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та завдань пщготовки населения з питань ЦЗ на наступний рж, вимог кер 1вних
документгв та нагальних проблем Центру.
3) план-грасЫк проведения шдготовки ос 1б кер 1вного складу 1 фах 1вщв,
Д1яльн 1сть яких пов'язана з оргашзащею 1 здшсненням заход 1в цившьного
захисту на пщприемствах, установах, оргашзащях у вщповщному рощ. Як
приклад, надаеться План-графж

проведения практично!' пщготовки ос1б

кер 1вного складу 1 фах 1вщв, д 1яльшсть яких пов’язана з оргашзащею 1
здшсненням заход 1в

цившьного захисту на пщприемствах, в установах,

оргашзащях мюта Чорноморська у 2018 рощ (додаток 4 );
4) граф! к використання закршлено'Г за Центром навчально-матер 1ально'Г
бази суб'ект 1в господарювання (дал 1 НМБ СГ) для проведения практичних
занять 31 слухачами у вщповщному рощ (додаток 5 ), вщпрацьований на
П1дстав 1 розпорядження голови Одесько'Г обласно'Г державно'! адм 1Н1страцп
«Про закршлення навчальних об’ект 1в п 1дприемств та установ за навчальнометодичним центром цившьного захисту та безпеки життед 1яльност 1 Одесько!
област 1 на навчальний рж» та наказу начальника Головного управлшня ДСНС
Укра'ши в Одеськш област 1 «Про закр 1плення пожежо-рятувальних пщроздш в
за

навчально-методичним

центром

цив 1льного

захисту

та

безпеки

життед1яльност 1 Одесько! област 1 на навчальний р 1к».
Попередньо Центром проводиться пщготовча робота щодо вибору НМБ
СГ для використання в навчальних заходах. Проводиться робота щодо
зацжавленост1 СГ надавати свою НМБ для пщготовки слухач 1в Центру.
Складаються вщповщш домовленост 1 щодо си 1льних зобов’язань М1Ж Центром
та СГ. В щпрацьовуються погоджувльн 1 документи щодо надання елемент 1в
НМБ СГ для використання Центром:
захи сно! соруд и

ЦЗ ( о б л а с н а ю п ш ч н а Л 1к а р н я );

Х1М1чно-небезпечного об’екта (ВОС Дшстер ТОВ Гнфоксводоканал);
диспетчерсько! служби СГ (Зерновий термшал);
опорних з ЦЗ та БЖД ЗОНЗ (ОНВК №84, ОЗОШ № 1 , ОНВК №67,
Одеська пмназ 1я № 8 );
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пункта управлшня начальника ЦЗ ОдеськоГ облает^
ДПРЧ Приморського району м. Одеса.
5) розрахунок
навантаження

планування

педагопчного

робочого
складу

часу

Центру

та

р1чного

на

навчального

вщповщний

рж

затверджуеться наказом начальника Центру (додаток 6 );
6)

шдивщуальний план роботи викладача на вщповщний рж (додаток 7 );

7) шдивщуальний план роботи майстра (старшого майстра) виробничого
навчання на вщповщний рж (додаток 8 );
8)

графж

педагопчного

контролю

навчального

процесу

з

функцюнального навчання (додаток 9 );
9) розклади занять на кожну навчальну групу слухач 1в.
3. План комплектування (Потреба) складаеться на пщстав 1 надюланих до
Центру

вщ

мюцевих

оргашв

виконавчо'Г

влади,

оргашв

мюцевого

самоврядування, пщприемств, установ та оргашзацш заявок на функцюнальне
навчання.
4. Заявки на функцюнальне навчання у 2-х прим1рниках складають пщроздши
(посадов 1 особи) з питань цившьного захисту мюцевих оргашв виконавчо'Г
влади, оргашв мюцевого самоврядування, пщприемств, установ, оргашзацш
на пщстав 1 потреби у навчанш 1 надсилають Гх до Департаменту з питань ЦЗ
ОДА та Центру.
Форми навчального процесу з функцюнального навчання
1.

Навчальш заняття
Навчальш заняття проводяться за програмами пщвищення квашфжацп

та за навчальними програмами постшно Д 1ю чих семшар 1в.
До основних вид 1в навчальних занять з функцюнального навчання за
програмами пщвищення квал 1фжацп належать:
1)

лекцп, що е системним та послщовним викладом викладачем навчального

матер 1алу 13 застосуванням наочних та мультимедшних засоб 1в навчання.
Вони передують ВС1М 1ншим формам орган 1зац 1'Г навчального процесу з
функцюнального навчання та проводяться з метою актуал 1зацп всього
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навчального матер1алу курсу, змютового модуля. За формою оргашзацп лекцп
в Центр 1 практикуються наступш:
шформацшш;
проблемш: лекщ я-дискуая, лекщя-презентащя.
Лекцп проводяться у лекцшнш зал 1 для одше'Г або бшыпе навчальних груп.
2) практичш заняття, яю призначеш для формування конкретних умшь та
навичок на основ 1 вир 1шення навчальних завдань 1 проводяться у форм 1
групових вправ, оргашзацшно-дшових 1гор, треншпв тощо. Практичш заняття
проводяться

у

навчальних

кабшетах,

стацюнарнш

натурн1Й

Д1льниц1,

оснащених необхщними техн 1чними засобами навчання та в навчальному
кабшет 1 1 нформац 1Йних технолопй;
3) семшарсью заняття, що е комплексною формою й завершальною ланкою у
вивченш теоретичного матер 1алу навчального модуля та складово'Г програми,
передбачених
обговоренш

навчальним
думок

планом.

слухач 1в

з

Комплексн1сть

роз'ясненням

сем 1нару

викладачем

полягае

в

попередньо

визначених питань теми, до яких слухач 1 готують тези вистушв, та в
поглибленому вивченш слухачами теорП' й набуття ними навичок щодо
використання теоретичних знань у практичнш роботь Семшарсью заняття
проводяться у навчальних кабшетах з одшею навчальною групою;
4) шдивщуальш заняття з функцюнального навчання проводяться з певними
категор 1ями ос 1б, яю не мають можливост 1 навчатися у склад 1 групи без
в1дриву вщ виробництва;
5) групов 1 вправи використовуються п1д час вивчення репонально'Г складово’Г
програми пщвищення квал 1ф 1кацп ц 1льового призначення кер 1вного складу та
фах1вц1в, Д1яльнють яких пов'язана з орган1зац1ею 1 зд1Йсненням заход1в з
питань

цившьного

захисту,

навчальних

модул 1в

з

основ

управлшня,

орган 1зацй та Д1Й за надзвичайних ситуацш, пщготовки та застосування сил
цившьного захисту. Вони мають за мету прищеплення слухачам навичок з
прогнозу та оцшки обстановки, розрахунку необхщних сил 1 засоб 1в для
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проведения рятувальних та шших невщкладних дш, управлшня заходами з
мш 1м 1зацп та лшвщащ’Гнасл 1дк 1в надзвичайних ситуацш.
6)

консультацп

проводиться

з

метою

надання

допомоги

слухачам

у

самостшному вивченш навчального матер 1алу. ГПд час консультацш слухач
отримуе В1ДПОВ1Д1 в1д викладача на конкретш запитання або пояснения певних
теоретичних положень чи аспект 1в ‘Гх практичного застосування. Консультацп
проводиться шдивщуально або у склад 1 навчальноГ груии. Консультацп
надаються

в консультацшно-методичному

кабшет 1 обласних

курс1в та

обласному методичному кабшет 1 Центру.
До основних вид 1в навчальних занять з функц 10нального навчання за
навчальними програмами постшно д1ючих сем 1нар 1в в Центр 1 ирактикуються:
1)

орган 1зац 1Йно-д1лова гра, яка застосовуеться з метою вироблення у слухач 1в

навичок прийняття управлшських р 1шень за надзвичайних ситуац 1Й, а також
як зас1б тестування р 1вня сформованост 1 функц 10нально'Г комиетентност 1 та ГГ
складових. Елементи оргашзацшно-дшово'Г гри: розподш за ролями, змагання
тощо. Оргашзацшно-дшова гра забезпечуе високий р 1вень наближення до
реальност 1 та проводиться у навчальних кабшетах, оснащених необхщними
техшчними засобами навчання та навчальному кабшет 1 1нформац 1Йних
технолог 1Й;
2 ) т р е н 1н г , м е т о ю

якого

е ш д б 1р , з а к р 1п л е н н я

1 ви р о б л ен н я зви ч н и м и д ля

сл у х а ч 1 в п р и й о м 1 в 1 с п о с о б 1 в Д1Й, н а й б ш ь ш е ф е к т и в н и х п р и в и к о н а н ш п е в н и х
з а в д а н ь 1 ф у н к ц 1Й.

Пщ ч а с в 1 д п р а ц ю в а н н я н а в ч а л ь н и х п и т а н ь з а н а в ч а л ь н и м и

п р о г р а м а м и п о с т ш н о д 1 ю ч и х с е м ш а р 1 в в и к о р и с т о в у ю т ь с я п е р е в а ж н о в1део- т а
1НДИВ1ДуаЛЬН1 т и п и т р е н 1 н п в ;

3) консультащя.
2 . 1ндив 1дуальн 1 завдання
1н д и в 1д у а л ь н 1

завдан н я

(р еф ер а т,

розрахун кова

робота

т о щ о ..)

в и д а ю ть с я с л у х а ч а м у т е р м ш и , п е р е д б а ч е ш н а в ч а л ь н о -м е т о д и ч н и м и ц ен тр ам и

сфери цившьного захисту, 1 виконуються самост 1Йно при консультуванш
викладачем.
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3. Самостшна робота слухач 1в
Самостшна робота слухач1в е основною формою оволодшня навчальним
матер 1алом у видшеннй програмою пщвищення квал 1ф 1кацп та навчальною
програмою

постшно

д 1ючого

семшару

час,

вшьний

вщ

обов'язкових

навчальних занять.
Навчальний

час,

вщведений

для

самостшно'Г

роботи

слухача,

регламентуеться навчальним планом програми пщвищення квал 1ф 1кацп 1
повинен становити не менше 1/3 та не бшыне 2/3 загального обсягу
навчального часу слухача, вщведеного для вивчення навчального матер 1алу
робочо'Г навчально'Г програми

курав

пщвищення

квал 1ф 1кацп цшьового

призначения у сфер 1 цившьного захисту.
Змют самост 1Йно"Г роботи слухача визначаеться програмою пщвищення
квагпфшацп за конкретними завданнями, що розробляються для кожного
заняття 1 забезпечуються методичними матер 1алами, науковою та фаховою
л 1тературою, шформацшними джерелами та вказ 1вками викладача.
Методичш матер1али для самост 1Йно'Г роботи слухач 1в мають завдання
для проведения самоконтролю.
Самостшна робота слухача над засвоенням навчального матер 1алу
виконуеться у консультацшно-методичному кабшет 1, навчальних каб 1нетах,
навчальному

кабшет 1

1нформац 1Йних

технолопй

пщ

безпосередн 1м

кер 1вництвом викладача.
Навчальний

матер 1ал,

що

визначений

програмою

пщвищення

квашфкащ'Г для засвоення слухачем у процес 1 самост 1ЙиоГ роботи, виноситься
на пщсумковий контроль поряд з навчальним матер 1алом, що опрацьовувався
пщ час проведения аудиторних занять (пщ кер 1вництвом викладача).
4. К о н т р о л ь ш з а х о д и

Контрольн 1 заходи включають вхщний, поточиий (модульний) та пщсумковий
(залковий) контроль:
1)

вх 1дний контроль здшснюеться на початку проведения функцхонального

навчання, з метою виявлеиня р 1вня П1дготовленост 1 слухач 1в до занять. За
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результатами тестування вхщного контролю, уточнюються заходи щодо
подалыиого навчання слухач 1в Додаток 1^
2)

поточний

практичних

(модульний)
та

контроль

семшарських

занять

здшснюеться
1

мае

на

пщ

час

проведения

мет 1 перев 1рку

р 1вня

пщготовленост 1 слухач1в до виконання конкретного завдання, роботи. Форма
проведения поточного контролю пщ час навчальних занять 1 система
ощнювання р 1вня знань слухач 1в визначаються кер 1вником обласних курс1в;
3) пщсумковий (залжовий) контроль проводиться з метою оцшки результат 1в
навчання слухач 1в шляхом виконання ними спещальних вправ, захисту ними
шдивщуальних робгг або тестуванням (Додаток 11).
Облж навчальних занять слухач 1в та виданих Тм посвщчень
1. Облж навчальних занять слухач 1в ведеться у:
1)

журнал! обл 1ку занять та шдивщуальних завдань слухачам.

Журнал обл1ку занять ведеться на кожну навчальну групу;
2)

журнал! обл 1ку роботи майстра виробничого навчання за вщповщний рж;

3) журнал! персонального обл 1ку слухач 1в з функц 1онального навчання та
виданих 1м посв 1дчень про функц 1ональне навчання у сфер 1 цив 1льного
захисту за вщповщний рж;
4) журнал 1 облжу роботи завщувача навчально-консультац 1Йного пункту за
вщповщний р 1к;
5) журнал! облжу взаемних 1 контрольних в 1двщувань викладачами занять у
вщповщному рощ;
6)

журнал! обл 1ку консультац 1Й у навчально-консультацшному пункт 1 у

В1ДПОВ1ДНОМу

роц 1;

7) картц 1 персонального обл1ку слухача.
Картки персонального облжу слухачгв ведуться в електронному вигляд 1 для
обл 1ку та анал 1зу в 1домостей про стан проходження кер 1вним складом та
фах 1вцями функцюнального навчання.
В Центр 1 на протяз 1 останн 1х рок1в створено електронну базу категорш
слухач 1в, як 1 проходили функцюнальне навчання, що дозволяе зробити

17

висновки про текучють кадр 1в, спещалю'пв, яю призначаюьтся на посади з
цившьного захисту на суб’ектах господарювання.
2. Пюля усшшного заюнчення повного курсу навчання за вщповщними
навчальними планами програми пщвищення квал 1ф 1кацп та навчально'Г
програми постшно д 1ючого семшару слухач 1 отримують посвщчення про
функцюнальне навчання (пщвищення квал 1ф 1кацп цшьового призначення) у
сфер 1 цившьного захисту встановленого зразка.
Вище перераховаш облшовш документа обов’язков 1 для ведения в
Центр 1. Форми даних документ 1в наведен! в Положенш про орган 1зац 1ю
навчального процесу з функцюнального навчання, затвердженого наказом
Мшютерства внутрншпх справ УкраТни 21 жовтня 2014 року № 1112.
Навчальний час слухача
регламентуется розпорядком денним для слухач 1в обласних та мюта Одеса
курс 1в удосконалення кер 1вних кадр 1в 1 категорп (додаток 1 2 ).
1. Навчальний час слухача визначаеться кшькютю облжових одиниць часу,
вщведених для опанування певною програмою пщвищення квал 1ф 1кацп.
2.
1)

Обл 1ковими одииицями навчального часу слухача е:
академ 1чна година, яка е мш 1мальною облжовою одиницею навчального

часу. Тривал1сть академ 1чно ’1 години становить 45 хвилин.
2)

навчальний день, який е складовою частиною навчального часу слухача

тривалютю не бшыие 9 академ 1чних годин;
3) навчальний тиждень, який е складовою частиною навчального часу слухача
тривалютю не бшьше 45 академ 1чних годин;
4) навчальний курс, який е завершеним перюдом навчання слухача, що
заюнчуеться

пщсумковим

контролем.

визначаеться програмами навчання.

Тривалють

навчального

курсу
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Робочий час викладача
регламентуется розпорядком денним для пращвниюв Центру (додаток 13).
1. Робочий час викладача визначаеться обсягом його навчальних, методичних,
оргашзацшних та шших трудових обов'язюв у поточному навчальному рощ,
яю вщображаються в шдивщуальному робочому плаш. Тривалють робочого
часу викладача з повним обсягом обов'язюв становить не бшыие 1548 годин
на навчальний р 1к.
2. Навчальне навантаження викладача визначаеться обсягом навчальних
занять, доручених для проведения конкретному викладачев 1 1 виражених в
облшових (академ 1чних) годинах (додаток 14).
3.

М Ы мальний

*

та

максимальний

обов'язковий

обсяг

навчального

навантаження викладача в межах його робочого часу встановлюеться з
урахуванням виконання ним шших обов'язюв у порядку, передбаченому
Статутом Центру та колективним договором.
4. У випадках виробничоТ необхщносп (замша тимчасово вщсутнього
викладача, участь у шдготовщ та проведенш занять шд час навчальнометодичних збор 1в, участь у навчаннях, тренуваннях за планами начальника
територ 1альноТ шдсистеми цившьного захисту тощо) викладач може бути
залучений до проведения навчальних занять понад обов'язковий обсяг
навчального навантаження, визначений шдивщуальним робочим планом, у
межах

свого

робочого

часу.

Додаткова

юльюсть

облшових

годин

встановлюеться кер 1вником обласних курс 1в за погодженням начальника
Центра 1 не може перевищувати 1/4 м1шмального обов'язкового обсягу
навчального навантаження.
Змши в обов'язковому навчальному навантаженш викладача вносяться
до його шдивщуального плану роботи.
Робочий час майстра виробничого навчання
Тривалють робочого часу майстра виробничого навчання обласних
курс1в становить 40 годин на тиждень. Для проведения аудиторних занять за
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навчальними програмами постшно дш чих семшар 1в выводиться не бшьше
240 навчальних годин на рж. Не менше 1/2 загального робочого часу майстер
виробничого навчання:
бере участь у заходах практично '1 пщготовки, що проводяться суб'ектами
господарювання;
надае консультацшно-методичну та практичну допомогу кер 1вництву
пщприемств, установ, оргашзацш та навчальних заклад 1в, громадських
оргашзацш з пщготовки населения до дш у надзвичайних ситуащях.
Обсяг

часу

на

оргашзацшну,

методичну

та

шин

встановлюеться кер 1вником обласних курс 1в у порядку,

види

робгг

передбаченому

статутом Центру та колективним договором.
Навчальне навантаження майстра (старшого майстра) (Додаток 15),
Навчальне
консультацшного

навантаження
у

мютах)

завщувача

на

даний

час

пункту
не

(навчапьно-

визначено

кер 1вними

документами. Виходячи з того, що завщувач НКП е педагопчним пращвником
Центру, то навчальне навантаження для нього визначае начальник Центру,
виходячи з розрахунюв навчаемих категорш, шших заход 1в. (Додаток 15)л
Методичне забезпечення навчального процесу
Методичне забезпечення включае:
програми функцюнального навчання та навчальш плани (Додатки 1 ,2 );
навчальш, навчально-наочш, методичш пос 1бники;
шструктивно-методичш матер 1али до сем 1нарських 1 практичних занять
(Додаток 16);
контрольш завдання до сем 1нарських 1 практичних занять;
рекомендацп з практики навчання населения безпещ життед 1яльност 1, Д1ям у
надзвичайних ситуащях;
опорш конспекта (Додаток 17), технолопчш карта (Додаток 18), курси лекщй;
перел 1к навчально-виробничих роб 1т з пщготовки та проведения спещального
об’ектового

навчання

на СГД

(Додаток

19), методичш

матер1али до
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вщпрацювання слухачами тестових та шдивщуальних завдань для перев 1рки Тх
р 1вня засвоення знань тощо.
2.2.2

Методичний супровщ практично '1 пщготовки суб’екпв
господарювання у сфер| цившьного захисту

Проводиться педагопчними пращвниками Центру та потребуе окремого
розгляду, як спещальноУ теми.
2.2.3

Спещальна пщготовка оаб, як! залучаються пщприемствами,

установамн, оргашзащями до проведения шструктаж1в, навчання 1
переварки знань з питань цившьного захисту, пожежноУ та техногенноУ
безпеки та навчання з питань пожежноУ безпеки
Особи, що залучаються пщприемствами, установами та оргашзащями (в
тому числ 1 на умовах договору) до проведения шструктаж 1в, навчання 1
перев 1рки знань з питань цившьного захисту, пожежноУ та техногенноУ
безпеки, проходять

спещальну пщготовку на обласних курсах Центру,

вщповщно до вимог Типового положения про них. Спещальна пщготовка ос 1б,
як 1 залучаються пщприемствами, установами, оргашзащями до проведения
1нструктаж 1в,

навчання 1 перев 1рки знань з питань цившьного захисту,

пожежноУ та техногенноУ безпеки в НМЦ здшснюеться на контрактнш основ 1
з

п 1дприемствами,

установами,

оргашзащями

шляхом

проведения

короткострокових навчальних курс 1в у трупах чисельшстю В1Д 5 до 30 ос 1б.
Тривал 1сть та змют спец 1альноУ п 1дготовки

визначаються

вщповщними

навчальними програмами 1 встановлюються в обсяз 1 вщ 16 до 24 навчальних
годин. (Додаток 20).
Комплектування груп 13 спещальноУ и 1дготовки зд 1Йснюеться в1дповщно
до

тематичноУ

направленост1

навчальних

програм.

Пюля

проведения

спец 1ально 1 п 1дготовки слухач 1 отримують Сертифшат про проходження
навчання за програмою спещальноУ пщготовкаи (Додаток 21).
Навчальш

програми

розробляються

обласними

курсами

Центру

з

дотриманням вимог щодо видшення мш 1мальноУ кшькост! годин на вивчення
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змюту тем, передбачених у програмах шдготовки пращвииюв до дш у
надзвичайних ситуащях, та методики Ух викладання в умовах виробництва.
На обланих курсах Центру проводиться пщготовка посадових о а б
пщприемств, установ та

оргашзацш, яю до початку

виконання

своТх

обов’язюв 1 перюдично (один раз на три роки) зобов’язаш проходити навчання
з питань пожежноУ безпеки за затвердженими програмами навчання з питань
пожежноУ безпеки. Це особи до обов’язюв яких належить виконання заход 1в
пожежноУ безпеки та особи до обов’язюв яких належить забезпечення
виконання заход 1в пожежно!' безпеки:
1.

Программа

навчання

з питань

пожежноУ

безпеки

посадових

ос1б

пщприемств, установ та оргашзацш, до обов’язюв яких належить виконання
заход 1в пожежноТ безпеки (Додаток 22),
2.

Программа

пщприемств,

навчання
установ

з

питань

та оргашзацш,

пожежноУ
до

безпеки посадовихос 1б

обов’язюв

яких

належить

забезпечення виконання заход 1в пожежноУ безпеки (Додаток 23).
Пюля проходження навчання з питань пожежноУ безпеки слухач 1 (посадов 1
особи СГ) отримують посвщчення про проходження навчання та перев 1рки
знань з питань пожежноУ безпеки (Додаток 24) „
3.

ПРОБЛЕМН1 ПИТАНИЯ

Проблемш питания, яю впливають на оргашзащю навчального процесу в
Центр!.
До даного часу навчально-методичш центри ЦЗ та БЖД не мають лщензш
(сертиф 1кат 1в) на право проведения пщвищення квагпфжащУ кер1вних кадр1в
та фах1вщв, Д1яльшсть яких пов’язана з оргашзащею та здшсненням заход 1в з
питань цившьного захисту, що е негативним фактором, який виникае пщ час
проведения навчання за державним замовленням, а особливо пщ час
проведения

навчання

на

платнш

основ 1 за

договорами.

За

дш чим

законодавством Замовник на надання послуг з функцюнального навчання
вимагае документ (лщ ензш , сертифжат), на пщстав 1 яких Центр здшснюе
навчання (надае послуги) та яю центр не може надати;
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В порушення п. 6 ст. 91 Кодексу ЦЗ УкраУни до даного часу не визначено
мехашзм

(порядок затвердження) Кабшетом Мшютр1в УкраУни плашв

комплектування центр 1в слухачами на рш, що ставить пщ загрозу проведения
функцюнального навчання взагаль
У зв’язку 13 змшами 1 доиовненнями, внесеними постановою Кабшету
Мш 1стр 1в УкраУни вщ 28 березня 2018 року № 230 до постанови Кабшету
Млшстр1в Укра'ши вщ 23 жовтня 2013 р. № 819 виникае ряд проблем щодо
проведения

функцюнального

навчання

(постшно-дпочих

семшар 1в)

навчально-консультацшними пунктами Центру, так, як з Додатку 1 до
Порядку... (в редающ постанови Кабшету М ш 1стр 1в УкраУни вщ 28 березня
2018 р. № 230) вилучеш категорП', яю безпосередньо навчалися на навчальноконсультацшних пунктах, та за рахунок яких забезпечувалося навчальне
навнтаженя завщувач 1в НКП:
1. Кер 1вники та особи, яю очолюють штаби кер1вництва спещальних
об’ектових навчань, тренувань з вщпрацювання дш в1дпов 1дно до плашв
реагування на надзвичайш ситуацй', плашв локал 1защУ 1 Л1квщацп наслщк 1в
аварш на об’ектах пщвищеноУ небезпеки та плашв цившьного захисту на
особливий перюд.
2.

Кер1вники

навчальних

груп

з

пщготовки

пращвииюв

суб’еютв

господарювання Д1ям у надзвичайних ситуац1ях.
Також вилучеш категор1У, як 1 проходили п 1дготовку на обласних курсах
Центру:
1. Посадов1 особи, як 1 виконують обов’язки секретар 1в ком 1С11 з питань
надзвичайних ситуацш суб’ект 1в господарювання незалежно вщ форми
власност1.
2.

Прац 1вники суб ект 1в господарювання, як 1 очолюють евакуацшш органи,

виконують обов’язки секретар 1в евакуацшних КОМ1С1Й.
3. Кер 1вники роб1т з лшвщащУ наслщк 1в надзвичайноУ ситуац 11 центрапьних та
М1сцевих орган 1в виконавчоУ влади, оргашв мюцевого самоврядування та
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суб’екйв господарювання незалежно вщ форми власноеп, ряд категорш
педагопчних пращвииюв иачальних заклад 1в та ряд шших.
Вщсутшсть пщготовки даних категорш значно вплине в подальшому на
стан оргашзащУ цившьного захисту мюцевими органами виконавчоУ влади та
мюцевого самоврядування, суб’ектами господарювання взагаль
Трудногщ виконання обсяпв навчання за державним замовленням.
В результат! проведеного анагпзу основними причинами трудношдв у
виконанш обсяНв державного замовлення у функцюнальному навчання у
2014-2017 роках вважаемо:
- у зв’язку з вщсутшстю Плашв комплектування Центру слухачами з 2014
року, який повинен затверджуватися Кабшетом Мшютр 1в УкраУни, в Одесьюй
област 1 на иротяз 1 чотирьох роюв головою ОдеськоУ ОДА формально
затверджувалася так звана Потреба у функцюнальному навчанш кер 1вного
складу та фах 1вщв, Д1яльн1сть яких пов’язана з оргашзащею та здшсненням
заход 1в з питань цив1льного захисту ОдеськоУ област 1, яка юридично не е
розпорядчим документом до виконання органами виконавчоУ влади, мюцевого
самоврядування та суб’ектами господарювання, яка не мае юридичного статусу
Плану комплектування та не е шдставою для вщрядження слухач 1в на навчання
до навчально-методичного центру;
- проведения

адмшютративноУ реформи

оргашв

виконавчоУ влади,

мюцевого самоврядування в Одесьюй обласп (в т.ч. створення об’еднаних
територ 1альних громад) у 2015-2017 р.р., оптим1защя штатних структур
оргашв виконавчоУ влади (на обласному та районному р 1внях) та оргашв
мюцевого самоврядування (в мютах обласного шдпорядкування) потягнуло за
собою некомпетентнють посадових ос 1б в питаниях цившьного захисту
взагаш;
в органах виконавчоУ влади та мюцевого самоврядування у зв’язку з
запровадженням заход 1в жорсткоУ економп вщсутш кошти на вщрядження та
на оплату навчання свого персоналу.
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4. ВИСНОВКИ
На т д с т а в 1 вище викладеного можна зробити висновок, що питома вага
посадових ос 1б, яю приймають управлшсью р 1шення або забезпечують
виконання завдань функщональними 1 територ1альними пщсистемами единоУ
системи цившьного захисту належать до категорш кер 1вного складу оргашв
виконавчоУ влади та адмшютративного уиравлшня пщприемств, установ та
оргашзацш, яю не мають професшиоУ осв 1ти у сфер 1 цившьного захисту та у
бшьшост 1 свое! призначаються на посади без урахування знань та досвщу
роботи у щеУ сферь Тому оргашзащя навчального процесу в навчальнометодичних центрах сфери

цившьного захисту

направлена якраз

на

подготовку даних категорш та залежить вщ комплекса заход 1в, як 1 проводяться
на р!вш Держави,' Центральних, М1сцевих орган 1в виконавчо'Г влади та
виконавчих оргашв рад 1 з Ц1ею метою створюють необхщш ресурси та
здшснюють управл1ння ними.
Основу таких ресурс1в, перш за все, складають педагопчш кадри мереж 1
навчально-методичних центр 1в (курЫв) сфери
системи

цившьного

захисту,

об’екти

цив 1льного захисту едино!'

навчально-матер 1ально '1

бази

пщприемств, установ 1 орган 1зац 1Й, програмно-методичш матер 1али та осв 1тн 1
технолог 11 3 пщготовки населения за вщповщними групами та навчальними
категор1ями.
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