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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ 
ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

(представлено д-ром фіз.-мат. наук Яковлєвим С.В.) 
 
Розглядаються проблемні питання проведення службової підго-
товки працівників органів управління та підрозділів МНС Укра-
їни. Аналіз проведення службової підготовки проводився на базі 
ГУ МНС України в Харківській області 
 
Постановка проблеми. У зв’язку з реорганізацією Держав-

ної пожежної охорони у Оперативно-рятувальну службу цивільно-
го захисту (далі ОРС) постала проблема проведення процесу на-
вчання особового складу підрозділів. Після проведення реоргані-
зації відбулось поширення кола завдань, поставлених перед під-
розділами: крім галузі пожежної безпеки прибавились завдання 
щодо цивільного захисту. Відповідно обов’язки працівників ОРС 
поширились, відбулась зміна типових навчальних планів, щодо 
проведення службової підготовки. Але це все призвело до збіль-
шення часу на її викладення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В [1] викладе-
но порядок організації службової підготовки в апаратах та органах 
управління МНС України. Визначається види підготовки, які вхо-
дять до складу службової підготовки, кількість годин протягом ка-
лендарного та навчального року, що відводяться на проведення у 
навчальних групах. Протягом 2002-2005 років розробляються ти-
пові програми як Міністерством освіти [5], так і Міністерством 
надзвичайних ситуацій [4] щодо підготовки фахівців за напрям-
ком цивільний захист. Загальна направленість тематики – прове-
дення аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної 
ситуації та порядок проведення робіт при виникненні надзвичай-
них ситуацій на радіаційних або хімічно-небезпечних об’єктах. 

Постановка завдання та його вирішення. Розробити сис-
тему службової підготовки працівників органів управління під-
розділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, з 
введенням в тематику службової підготовки матеріалу за напрям-
ком цивільний захист. З узгодженням тематики, викладеної в Мі-
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ністерських [4,5] типових тематичних планах, та встановленого 
часу на проведення службової підготовки. 

Структура службової підготовки [1] включає в себе функціо-
нальну, тактичну, психологічну, фізичну та загально профільні 
підготовки. Час що виділяється на проведення службової підгото-
вки строго регламентовано. Розглядаючи, як, приклад, організа-
цію службової підготовки у підрозділах ОРС, встановлено, що [1] 
на проведення занять відводиться 272 години щорічно: на прове-
дення занять відводиться 246 годин щорічно (з них: 144 години з 
урахуванням вимог – 4 години на тиждень протягом 9 та додатко-
вих 12 годин на проведення занять з фізичної (загальної та спеці-
альної) підготовки у літні місяці; 90 годин відповідно до пункту – 
згідно розпорядку дня. 

Начальники органів або підрозділів несуть персональну від-
повідальність за організацію проведення службової підготовки з 
підпорядкованим особовим складом [1]. Та їм надається право са-
мостійно проводити перерозподіл до 20% часу за всіма видами під-
готовки, в межах рекомендованої тематики занять при зміні опе-
ративно-тактичної обстановки, постановки на озброєння нового 
обладнання, поширення або зміні завдань, які поставлені перед 
підрозділом. 

Аналізуючи організацію проведення службової підготовки в 
ГУ МНС України в Харківській області [2,3], було встановлено, що 
протягом 2 років проводилась зміна не тільки тематики певних 
розділів по напрямкам, але й поява або виключення видів підго-
товок з рекомендованого тематичного плану. 

Розглянемо детально зміни в організації службової підготов-
ки за два останніх навчальних роки (див. табл. 1). 

На основі даних, які викладені в таблиці 1, можна визначи-
ти: 

1. У 2005-2006 році виключені наступні види підготовок: ци-
вільний захист та безпека праці. 

2. Відбувається зміна часу на викладення окремих видів під-
готовок. Так, час викладення на технічну підготовку зменшується 
на 4 години, медичну – 7 годин. Після скорочення цивільного за-
хисту та безпеки праці – з’являються вільні 18 навчальних годин. 
Шляхом скорочення годин та виключення певних видів підготовок 
з’являються вільні 29 навчальні години. 
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3. У 2005-2006 році з’являються наступні види підготовок: 
мобілізаційна, протипожежна, рятувальна, із радіаційного, хіміч-
ного, біологічного захисту, із зв’язку та піротехнічної підготовки. 

4. При введенні восьми нових видів підготовки, тільки мобі-
лізаційна проводиться за окремим планом, тобто часи на її викла-
дення в календарний план службової підготовки не внесено. На 
інші види підготовок виділяється час від трьох до десяти годин. 
Так перевищення ліміту часу, від встановлених 256, становить 
вже 42 години. 

 
Таблиця 1 – Розподіл навчального часу за видами підготовки 

для проведення занять з особовим складом чергових караулів 
 

Кількість запланованих 
годин № 

з/п Вид підготовки 2004-2005 
н.р. 

2005-2006 
н.р. 

1 Функціональна підготовка 20 20 
2 Тактична підготовка 72 72 
3 Психологічна підготовка 20 20 
4 Гуманітарна підготовка За окремим планом 
5 Мобілізаційна підготовка - За окремим 

планом 
6 Загально – профільна підго-

товка 42 42 

7 Технічна підготовка 12 7 
8 Медична підготовка 12 4 
9 Протипожежна підготовка - 10 
10 Рятувальна підготовка - 10 
11 Цивільний захист 8 виключено 
12 Підготовка із радіаційного, 

хімічного, біологічного захи-
сту 

- 4 

13 Підготовка із зв’язку - 4 
14 Піротехнічна підготовка - 3 
15 Безпека праці 10 виключено 
16 Фізична загальна та спеціа-

льна підготовка 102 102 

Всього 256 256 
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Проведення змін календарного плану призвело до проведен-
ня змін у типових тематичних планах [3], що розсилаються до 
окремого підрозділу. 

Проведемо аналіз типового тематичного плану на 2005-2006 
(див. табл. 2) навчальний рік, по окремим видам підготовки. 

 
Таблиця 2 – Типовий тематичний план службової підготовки 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ГУ 
МНС України в Харківській області 

 
1. Протипожежна підготовка 

Кількість го-
дин 

№ 
з/п 

Назва теми 

Те
ор
ія

 
(г
од

) 
П
ра
к-

ти
ка

 
У
сь
ог
о 

(г
од

) 

1 2 3 4 5 
1. Організація пожежно-рятувальних робіт в 

Україні. 
1  1 

2. Управління повсякденною діяльністю по-
жежно-рятувальних підрозділів. 

1  1 

3. Пожежна тактика і її завдання. (Так. під.) 1  1 
4. Основи організації управління пожежно- 

рятувальними підрозділами під час гасін-
ня пожеж. (Так. під.) 

2  2 

5. Дії особового складу пожежно-рятувальних 
підрозділів під час рятування людей. Захо-
ди безпеки. 

3  3 

6. Тактичні прийоми і способи гасіння пожеж. 
(Так. під.) 

1 1 2 

7. Основні прийоми роботи з пожежною тех-
нікою і обладнанням. 

1 1 2 

8. Особливості гасіння пожеж в різних умовах 
і на різних об’єктах. 

2  2 

9. Взаємодія пожежно-рятувальних підрозді-
лів із іншими підрозділами та службами 
цивільного захисту щодо гасіння пожеж, 
ліквідації надзвичайних ситуацій різного 
характеру. 

2  2 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 
10. Особливості підготовки особового складу 

пожежно-рятувальних підрозділів. 
2 2 4 

 Усього: 16 4 20 
 
2. Рятувальна підготовка 

Кількість го-
дин 

№ 
з/п 

Назва теми 

Те
ор
ія

 
(г
од

) 
П
ра
кт
и-

ка
 (г
од

) 
У
сь
ог
о 

(г
од

) 

1 2 3 4 5 
1. Організація аварійно-рятувальних робіт в 

Україні. (Так. під.) 
1  1 

2. Управління повсякденною діяльністю ава-
рійно-рятувальних підрозділів. 

2  2 

3. Основи організації пошуково-рятувальних 
робіт у зоні надзвичайної ситуації. 

1 1 2 

4. Основи управління силами і засобами під
час ведення аварійно-рятувальних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій різного характеру. 

2  2 

5. Сили і засоби, які залучаються до прове-
дення рятувальних та інших невідкладних 
робіт. 

1  1 

6. Способи проведення аварійно-рятувальних 
робіт в осередках надзвичайних ситуацій 
різного характеру. Способи рятування лю-
дей із завалених сховищ, з-під завалів та з 
верхніх поверхів споруд. 

2  2 

7. Дії рятувальників під час ведення аварій-
но-рятувальних робіт під час ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру. (Так. під.) 

4 1 5 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 
8. Забезпечення аварійно-рятувальних під-

розділів для ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру  

2 1 3 

9. Особливості підготовки особового складу
аварійно-рятувальних підрозділів. 

1  1 

10. Міжнародні організації попередження і лі-
квідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

1  1 

 Усього: 17 3 20 
 
3. Підготовка із радіаційного, хімічного, біологічного захисту 

Кількість го-
дин 

№ 
з/п 

Назва теми 

Те
ор
ія

 
(г
од

) 
П
ра
кт
и-

ка
 (г
од

) 
У
сь
ог
о 

(г
од

) 

1 2 3 4 5 
1. Система організація радіаційного, хімічно-

го та біологічного захисту особового складу 
і населення. (Цив. зах) 

1  1 

2. Сильнодіючі отруйні речовини. Класифі-
кація отруйних речовин. 

2  2 

3. Небезпечні хімічні речовини. Радіаційна 
безпека. 

1  1 

4. Технічні засоби радіаційної та хімічної 
розвідки і дозиметричного контролю. По-
рядок експлуатації та технічне обслугову-
вання. (Тех.. під.) 

2  2 

5. Радіаційний, хімічний та біологічний за-
хист особового складу в умовах ліквідації 
надзвичайних ситуацій. (Цив. зах) 

2 1 3 

6. Засоби індивідуального та колективного 
захисту. (Цив. зах) 

2 1 3 

7. Знезаражування місцевості, споруд, обму-
ндирування, засобів захисту тощо. 

2  2 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 
8. Спеціальна обробка озброєння, техніки, 

санітарна обробка особового складу. (Цив. 
зах) 

2 1 3 

9. Основи екологічної безпеки  1  1 
10. Металева ртуть. Характеристика та влас-

тивості. Порядок та методи проведення де-
меркуризації 

1  1 

11. Метеозабезпечення в системі цивільного 
захисту 

1  1 

 Усього: 17 3 20 
 
З вище викладеного можна зробити висновок, що нові види 

підготовок складаються не тільки з нового навчального матеріалу, 
а й з матеріалу який вже викладався. Тематика, що повинна ви-
кладатись, не дає повного та чіткого уявлення щодо майбутнього 
напрямку проведення бойових робіт. Кількість годин, винесених 
на практичні заняття не дозволяють достатньо опанувати матері-
ал, набути практичних навичок. 

При плануванні в структурі службової підготовки нових ви-
дів підготовок необхідно визначити: мету і завдання навчання, 
провести аналітичну роботу, щодо визначення актуальності про-
ведення даного виду навчання, окреслити зміст навчального ма-
теріалу, підібрати науковий матеріал, який слухачі повинні засво-
їти, та певні практичні вміння та навички, якими вони повинні 
оволодіти за час навчання, перевірити відповідність навчально-
матеріальної бази. 

Висновки. 
1. При проведенні змін в типовому тематичному плані служ-

бової підготовки з більш глибоким розкриттям напрямку цивіль-
ний захист бажаного результату – повноти отримання знань та 
вмінь, досягти неможливо. 

2. Зміна типового тематичного плану призводить до зміни 
календарного плану. Збільшується кількість годин на службову 
підготовку, без урахування гуманітарної та мобілізаційної підго-
товки, кількість часу збільшується на 42 години, це практично 11 
днів (проведення занять з службової підготовки протягом 4 годин 
на день). З урахуванням графіку чергувань, кількості вихідних та 
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святкових днів, планових робіт, заходів згідно розпорядку дня на-
вчальний рік може прирівнюватись до календарного. 

3. При проведенні розробки (корегуванні) тематичних пла-
нів необхідно більш детально вивчати розроблені міністерські [4,5] 
програми та запозичувати найкраще. 

Перспективним напрямком роботи, щодо організації навча-
льного процесу, по напрямку цивільний захист, є централізована 
організація цього процесу, з розробкою, Міністерством з надзви-
чайних ситуацій, календарних планів та типових тематичних 
планів. З корегуванням кількості годин, посадовими особами на 
місцях, що відповідають за організацію службової підготовки, в 
залежності від оперативно-тактичної обстановки та завдань, що 
поставлені перед підрозділом. 
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