ПЛАН-КОНСПЕКТ
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Тема: "Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"
Навчальна мета: підвищення рівня знань та професійних якостей
особового складу.
Час проведення: 1 година, 25.09.2020 р.
Навчально-матеріальне забезпечення: конспект.
Література:
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI.
2. Наказ МВС від 26.05.2020 №412 "Про затвердження Порядку підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту".
Порядок проведення заняття:
1. Організаційні заходи – 5 хв.:
перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.
2. Контроль знань – 15 хв.:
перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми – 25 хв.
Питання, яке вивчатиметься:
Загальні положення Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.
Питання та їх стислий зміст

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту (далі - Порядок) затверджений наказом МВС
від 26.05.2020 №412.
Даний наказ складається з 6 розділів:
I. Загальні положення;
ІІ. Професійна (професійно-технічна) освіта;
ІІІ. Фахова передвища освіта;
IV. Підготовка фахівців з вищою освітою;
V. Післядипломна освіта;
VI. Облік професійної підготовки.
Цей Порядок визначає умови проходження підготовки,
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перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і Дати під запис
начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи
рядового і начальницького складу).
Завдання і зміст підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації (далі - професійна підготовка) осіб рядового і
начальницького складу визначаються цим Порядком, іншими
нормативно-правовими актами і знаходять безпосереднє
відображення в освітніх програмах.Завдання і зміст підготовки, Прочитати
перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі - професійна
підготовка) осіб рядового і начальницького складу визначаються
цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами і знаходять
безпосереднє відображення в освітніх програмах.
Професійна підготовка - це організований, безперервний і
цілеспрямований процес формування і розвитку в осіб рядового і
начальницького складу професійних компетентностей, необхідних Дати під запис
для професійної діяльності за певною професією (спеціальністю)
та успішного виконання посадових обов’язків у відповідній галузі,
а також їх своєчасного оновлення та вдосконалення.
У зв'язку із великим обсягом даного наказу, розглянемо
більш детально загальні положення щодо провадження
професійної підготовки, а саме:
1. Професійна підготовка організовується для осіб рядового і
начальницького складу апарату ДСНС, її територіальних органів і
підрозділів, а також установ і організацій, що належать до сфери її
управління (далі - органи і підрозділи цивільного захисту).
2. Професійна підготовка осіб рядового і начальницького
складу передбачає здобуття професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.
3. Професійна підготовка здійснюється за освітніми
програмами
професійної
(професійно-технічної),
фахової
передвищої, вищої та післядипломної освіти в закладах освіти
цивільного захисту (навчальних підрозділах) за рахунок
бюджетних коштів, виділених ДСНС на зазначені цілі, та коштів з
інших додаткових джерел, не заборонених законодавством.
За
окремими
професіями
(групами
професій),
спеціальностями професійна підготовка осіб рядового і
начальницького складу може здійснюватися в інших закладах
освіти.
4. Керівники органів і підрозділів цивільного захисту є

Ознайомити

3

організаторами професійної підготовки і відповідають за відбір
кандидатів на службу до органів і підрозділів цивільного захисту,
своєчасне направлення їх на навчання, додержання особами
рядового і начальницького складу встановленої періодичності
проходження навчання в системі післядипломної освіти, а також
організацію стажування цих осіб, підтримання високої професійної
майстерності підлеглого особового складу, дотримання ним правил
безпеки праці.
5. Керівники органів і підрозділів цивільного захисту:
організовують і здійснюють контроль проходження
професійної підготовки особами рядового і начальницького
складу;
відповідають за стан роботи з організації професійної
підготовки осіб рядового і начальницького складу;
визначають потребу в професійній підготовці осіб рядового і
начальницького складу;
затверджують річні та перспективні (на 5 років) плани
професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;
здійснюють аналіз виконання заходів професійної підготовки
осіб рядового і начальницького складу, розробляють та
впроваджують заходи з підвищення її ефективності і
результативності;
планують кошти на професійну підготовку осіб рядового і
начальницького складу, забезпечують осіб, які направляються на
навчання, грошовим забезпеченням та речовим майном у
встановленому законодавством порядку та розмірах;
забезпечують проходження курсантами (слухачами денної та
заочної форм навчання) закладів освіти цивільного захисту
навчальних практик на посадах, на які планується їх призначення
після випуску;
організовують стажування осіб, прийнятих на службу
цивільного захисту та призначених на посади рядового і
молодшого начальницького складу служби цивільного захисту,
після здобуття ними професійної (професійно-технічної) освіти;
беруть участь особисто та забезпечують участь підлеглих
керівників і профільних фахівців у проведенні занять (лекцій,
семінарів, практичних занять і навчань) з курсантами закладів
освіти цивільного захисту, а також із слухачами, які проходять
навчання в системі післядипломної освіти;
забезпечують проведення професійно-орієнтаційної роботи
серед молоді вступного віку: регіональних конкурсів, виставокярмарків професій сфери цивільного захисту, розміщення
відповідних інформаційно-довідкових матеріалів у засобах масової
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інформації регіону щодо вступу до закладів освіти цивільного
захисту.
6. Заступники керівників органів і підрозділів цивільного
захисту по роботі з персоналом, керівники підрозділів по роботі з
персоналом спільно з керівниками підрозділів з професійної
підготовки (особами, на яких покладено обов’язки з організації
професійної підготовки):
забезпечують планування та своєчасне проходження
професійної підготовки особами рядового і начальницького
Ознайомити
складу;
заздалегідь планують відпустку особи, яка направляється на
навчання в системі професійної підготовки, а також узгоджують з
відповідними керівниками графіки їх службових відряджень з
метою недопущення випадків зриву планів навчання;
здійснюють перевірку готовності осіб рядового і
начальницького складу до навчання (зовнішній вигляд,
екіпірування за сезоном тощо), наявності необхідних документів та
проводять безпосередньо перед направленням на навчання
інструктаж цих осіб;
надають керівникам органів і підрозділів цивільного захисту
пропозиції щодо вдосконалення організації професійної
підготовки;
здійснюють супроводження протягом усього періоду
навчання в закладах вищої освіти цивільного захисту здобувачів
освіти, які направлені від органів і підрозділів цивільного захисту,
вивчають стан їхньої успішності і дисципліни та враховують
результати цієї роботи під час розподілу випускників на посади;
складають річні та перспективні (на 5 років) плани
професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу
органу або підрозділу цивільного захисту;
складають відгуки через рік після призначення випускників
закладів вищої освіти цивільного захисту на посади в органах або
підрозділах цивільного захисту щодо професійного становлення
молодих фахівців та надсилають їх до закладів освіти.
7. Потреби у професійній підготовці визначаються ДСНС на
підставі заявок органів і підрозділів цивільного захисту на
скерування для здобуття особами рядового і начальницького
складу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої та післядипломної освіти на наступний рік, які органи і
підрозділи цивільного захисту подають до ДСНС до 01 жовтня
поточного року;
8. На основі потреб органів і підрозділів цивільного захисту
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ДСНС складаються і затверджуються плани-графіки (планирознарядки) за видами навчання.
Плани-графіки (плани-рознарядки) містять інформацію щодо
закладів освіти цивільного захисту, категорій осіб рядового і
начальницького
складу
(за
професіями,
посадами,
спеціалізаціями), кількість осіб, які направляються на професійну
підготовку, а також строки проведення навчання.
9. Особи, які прийняті на службу цивільного захисту на
посади рядового і молодшого начальницького складу вперше і не
мають робітничої професії, направляються на первинну
професійну підготовку / професійне (професійно-технічне)
навчання.
10. Особи, прийняті на службу цивільного захисту на посади
рядового і молодшого начальницького складу, які раніше (не
більше ніж за 5 років до зарахування на службу) здобули
професійну (професійно-технічну) освіту за певними освітніми
програмами, для повторного проходження професійної підготовки
за цією ж професією не направляються. Допуск їх до самостійного
виконання службових обов’язків здійснюється після проходження
ними стажування за місцем служби.
11. Особи, прийняті на службу цивільного захисту на посади
рядового і молодшого начальницького складу, які раніше (більше 5
років до зарахування на службу) здобули професійну (професійнотехнічну) освіту за певними освітніми програмами, направляються
до закладу освіти цивільного захисту (навчального підрозділу) для
підвищення кваліфікації за цією ж професією.
12. Особи рядового і молодшого начальницького складу, які
проходять службу цивільного захисту і мають відповідну
професійну кваліфікацію та яких планується перевести на посаду
за іншою професійною кваліфікацією, що відрізняється від раніше
отриманої, перед призначенням на нову посаду направляються до
закладу освіти цивільного захисту (навчального підрозділу) на
перепідготовку.
13. Особи, направлені на первинну професійну підготовку /
професійне (професійно-технічне) навчання, а також на навчання в
системі післядипломної освіти, зобов’язані прибути до закладу
освіти цивільного захисту (навчального підрозділу) до початку
занять у встановленій формі одягу (за сезоном).
14. Особи рядового і начальницького складу, направлені на
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навчання (далі - здобувачі освіти), подають до закладу освіти
цивільного захисту (навчального підрозділу) документи,
передбачені правилами прийому на навчання до відповідного
закладу освіти цивільного захисту (навчального підрозділу).
Правила прийому на навчання до закладу освіти цивільного
захисту (навчального підрозділу) на наступний календарний рік
розробляються відповідно до законодавства та доводяться до
відома вступників через засоби масової інформації (розміщуються
на вебсайтах органів і підрозділів цивільного захисту, закладів
освіти цивільного захисту (навчальних підрозділів).
15. Здобувачі освіти повинні дотримуватися правил
внутрішнього розпорядку закладу освіти цивільного захисту. Їх
права та обов’язки визначаються законодавством та статутом
(положенням) закладу освіти (навчального підрозділу).
Здобувач освіти може бути відрахований із закладу освіти:
за станом здоров’я;
у зв’язку з відмовою від продовження або проходження
навчання;
за порушення в період проходження навчання службової
дисципліни;
за невиконання освітньої програми (індивідуального
навчального плану);
на підставі надісланого до закладу освіти цивільного захисту
(навчального підрозділу) наказу про звільнення його із служби
цивільного захисту у зв’язку з вироком суду, який набрав законної
сили.
Відрахування здобувача освіти здійснюється наказом
керівника закладу освіти цивільного захисту, в якому він
навчається.
Про дострокове відрахування здобувача освіти заклад освіти
цивільного захисту не пізніше ніж наступного робочого дня
повідомляє орган або підрозділ цивільного захисту, який направив
здобувача освіти для проходження навчання.
16. Грошове та речове забезпечення, а також інші виплати,
ураховуючи витрати на відрядження здобувачів освіти (крім
курсантів закладів освіти цивільного захисту), які направляються
для проходження професійної підготовки, здійснюються в
установленому законодавством порядку органами і підрозділами
цивільного захисту, що направляють їх на навчання.
17. Курсанти закладів освіти цивільного захисту, які
здобувають освіту за освітніми програмами молодшого
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спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра,
бакалавра, магістра, на весь період навчання забезпечуються
безкоштовним харчуванням, речовим та медичним забезпеченням,
а також проживанням у гуртожитках закладів освіти цивільного
захисту згідно з установленими нормами.
У разі відсутності гуртожитків відшкодування витрат, Ознайомити
пов’язаних з найманням житлового приміщення, провадиться в
установленому законодавством порядку.
18. З курсантами (слухачами денної форми навчання) після
зарахування на навчання до закладу освіти цивільного захисту
відповідно до законодавства щодо порядку проходження служби
цивільного захисту укладається контракт про навчання
(проходження служби цивільного захисту) на весь строк навчання.
19. Здобувачам освіти, які виконали відповідну освітню
програму і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається
документ про освіту.
20. Навчання осіб рядового і начальницького складу за
кордоном здійснюється згідно із законодавством на підставі угод,
договорів, запрошень або окремих програм міжнародного
співробітництва.
21. Під час проходження навчання в системі професійної
підготовки забороняється залучати здобувачів освіти до
проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних
робіт, професійно-службових заходів, виконання яких пов’язано з
ризиком для життя і здоров’я, що може призвести до травматизму
чи загибелі людей через їх непрофесійні дії.
4. Закріплення вивченого матеріалу - 7 хв.
Питання для закріплення:
1) Дайте визначення поняттю "професійна підготовка".
2) Хто визначає потреби у професійній підготовці?
3) За яких причин добувач освіти може бути відрахований із закладу освіти?
5. Підбиття підсумків - 8 хв.:
зазначення питань, що потребують підвищеної уваги;
оголошення оцінки;
відповіді на запитання.

