
Підготовка керівних кадрів 

цивільного захисту та 

навчання населення діям в 

умовах надзвичайних 

ситуацій 
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1. Підготовка кадрів ЦЗ і навчання населення 
діям в умовах НС - складова державної 
політики України у сфері ЦЗ. 

 

2. Напрямки підготовки населення.  

 

3. Форми і методи підвищення кваліфікації за 
цільовим призначенням. 

Навчальні питання: 
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1. Закон України від 03.02.1993р.  № 2974-ХІІ “Про Цивільну 

оборону”. 
 

2. Закон України от 08.06.2000 № 1809-ІІІ "Про захист населення і 

територій від  НС техногенного та природного характеру". 
 

3. ПКМУ від 26.07.2001 № 874 "Про удосконалення  

    системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

   кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері  ЦЗ". 
 

4. Приказ  МНС від 23.04.2001 № 97 "Порядок  

    здійснення підготовки населення на  підприємствах, 

     в  установах  та організаціях до  дій при виникненні 

     НС техногенного та природного характеру". 
 

5. Національна доповідь про стан  техногенної та природної безпеки в 

Україні в 2007р. МНС, НАНУ.  

Література: 
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1. Конституція України.  
 

2.    Закон України від 08.06.2000 № 1809-ІІІ "Про захист 
населення і територій від  НС техногенного та 
природного характеру". 

 

3.    ЗУ  24.06.2004 № 1859 -IV "Про правові засади 
цивільного захисту".  

 

4.    Указ Президента України  від 20.04.2005 № 681/2005 
"Про Міністерство України з питань НС та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи". 

 

5.    Розпорядження К М У “Основні завдання цивільного 
захисту України на 2009 рік”. 

 

6.    Методичні рекомендації щодо підготовки та 
проведення КШН органів управління та сил МНС.  

Нормативно-законодавчі документи:  
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  підготовка кадрів  МНС; 
 

  підготовка керівних кадрів органів     

влади  й підприємств;  
 

  підготовка населення, зайнятого у 

сфері виробництва та обслуговування; 
 

 підготовка молоді, що навчається; 
 

  підготовка непрацюючого населення. 

Напрями підготовки кадрів і 

навчання населення у сфері ЦЗ: 
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  підготовка кадрів  МНС; 
 

  підготовка керівних кадрів органів     

влади  й підприємств;  
 

  підготовка населення, зайнятого у 

сфері виробництва та обслуговування; 
 

 підготовка молоді, що навчається; 
 

  підготовка непрацюючого населення. 

Напрями підготовки кадрів і 

навчання населення у сфері ЦЗ: 
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Навчальні заклади підготовки кадрів  МНС 

• Університет   цивільного захисту України 

• Львівський державний університет БЖД  

• Академія пожежної безпеки 

• Винницьке вище профтехучилище ЦЗ 

• Інститут державного управління у сфері ЦЗ 

• Військова кафедра при   Севастопольському  

НУЯЕП 

• Навчальні пункти у складі навчально-

методичних центрів ЦЗ та БЖД 
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Підготовка кадрів  МНС 

-  підготовка фахівців для заміщення  

  посад всіх рівнів; 

- підготовка науково-педагогічних кадрів 

для  навчалшьних та науково-дослідих 

установ МНС; 

- перепідготовка фахівців цивільного 

захисту; 

- підвищення кваліфікації кадрів МНС. 
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  підготовка кадрів  МНС; 
 

  підготовка керівних кадрів 

органів влади й підприємств;  
 

  підготовка населення, зайнятого у 

сфері виробництва та обслуговування; 
 

 підготовка молоді, що навчається; 
 

  підготовка непрацюючого населення. 

Напрями підготовки кадрів і 

навчання населення у сфері ЦЗ: 
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Підготовка керівних кадрів і фахівців 

центральних і місцевих органів влади, 

органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, які 

відповідно до своїх функціональних 

обов’язків і повноважень беруть участь 

в реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту 

 

Підвищення кваліфікації цільового 

призначення – функціональне навчання 



11 

 проводиться з відривом від виробництва із     

збереженням  заробітної плати. 
 

   Управління системою ФН здійснюють: 

 на     державному       рівні  –  КМ України, 

 на регіональному рівні – Обласні ДА, які 

щорічно затверджують плани комплектування 

слухачами навчальних  закладів і НМЦ. 

Підготовка керівних кадрів органів влади  

і підприємств 

Особи, що пройшли навчання, отримують 

 посвідчення державного зразка 

(Постанова КМ України  № 874 від 26.07.2001р.)  
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 Інститут державного управління у 

сфері цивільного захисту МНС України 

(м. Київ) 

 

мережа територіальних навчально-

методичних установ ЄДС ЦЗ.  

  

 

Функціональне навчання 

здійснюють 
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Кількість НМЦ ЦЗ та БЖД – 25; 

Навчальні пункти – 24;  

Курси ЦО – 101: 

1. Республіканські – 1; 

2. Обласні – 15; 

3. Обласні та міста – 9; 

4. Міські – 2 (Київ, Севастополь); 

5. Міські за категоріями – 74: 

        1 категорії – 10; 

        2 категорії – 11; 

        3 категорії – 46; 

        Без категорії – 7.  

Навчально-консультаційні пункти – 41.  
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Кількість працівників НМЦ: 

Всього: 1460 осіб, з них: 

атестований склад – 254 особи; 

працівники – 1206 осіб. 

 

Кількість педагогічних працівників    
НМЦ: 

Всього: 943 особи, з них: 

атестований склад – 201 особа; 

працівники – 742 особи. 
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Категорії, які підлягають навчанню у 

сфері ЦЗ 
(Постанова КМ України  № 874 від 26.07.2001р.) 

1.  Особи керівного складу ЦО. 

2. Посадови особи державних органів 

управління у сфері захисту населення і 

територій від НС. 

3. Фахівці, на яких поширюється дія законів 

України у сфері цивільного захисту.   
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  підготовка кадрів  МНС; 
 

  підготовка керівних кадрів органів     

влади  й підприємств;  
 

  підготовка населення, зайнятого у 

сфері виробництва та 

обслуговування; 
 

 підготовка молоді, що навчається; 
 

  підготовка непрацюючого населення. 

Напрями підготовки кадрів і 

навчання населення у сфері ЦЗ: 
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Підготовка населення, занятого в сфері 

виробництва і обслуговування  

             (Наказ МНС № 97 від 23.04.2001р.) 

• працівники, які увійшли до складу 

невоєнізованих формувань особливого періоду 

(ЦО) і об'єктових аварійно-рятувальних 

служб; 

• працівники, які не увійшли до складу 

невоєнізованих формувань і об'єктових 

аварійно-рятувальних служб. 
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  підготовка кадрів  МНС; 
 

  підготовка керівних кадрів органів     

влади  й підприємств;  
 

  підготовка населення, зайнятого у 

сфері виробництва та обслуговування; 
 

підготовка молоді, що навчається; 
 

  підготовка непрацюючого населення. 

Напрями підготовки кадрів і 

навчання населення у сфері ЦЗ: 
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Навчання  молоді  

  ВНЗ (I-IV) - дисципліни “БЖД» и “ЦО” 

(розділ у дипломному проекті); 

  ПТНЗ –  вивчення основ ЦЗ (ЦО) у 

системі допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді; 

  ЗОШ – дисципліна “Основи БЖД”,  

           "День цивільної оборони".  

 У кожному районі, місті опорні по БЖД 

школи, на базі яких працюють міжшкільні 

методичні об'єднання. 
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Підготовка молоді 
 Позашкільна робота з дітьми і 

підлітками здійснюється  у клубах юних 

рятувальників, осередках суспільних 

військово-патріотичних об'єднань, 

центрах туризму, палацах, будинках дітей і 

юнацтва, та у позашкільних закладах 

інших типів відповідно їх статусам. 

В дошкільних закладах щорічно 

проводиться “Тиждень безпеці дитини 

дошкільного віку" . 
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  підготовка кадрів  МНС; 
 

  підготовка керівних кадрів органів     

влади  й підприємств;  
 

  підготовка населення, зайнятого у сфері 

виробництва та обслуговування; 
 

 підготовка молоді, що навчається; 
 

  підготовка непрацюючого 

населення. 

Напрями підготовки кадрів і 

навчання населення у сфері ЦЗ: 
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Підготовка непрацюючого населення 

      Просвітницько - інформаційна робота з 

населенням з питань захисту і дій у НС 

здійснюєтся за місцем проживання у мережі 

навчально-консультаційних пунктів місцевих 

органів самоврядування, а також шляхом 

пропаганди знань з ЦЗ через: 

      проведення представницьких заходів (“Дня 

рятівника”, виставок, змагань, оглядів-конкурсів);  

      розповсюдження друкарських матеріалів, 

створення радіо, відео  і електронної  програмної 

продукції.  
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Учбово-консультаційні пункти 

повинні містити інформацію про: 

потенційні небезпеки, характерні для 
місця проживання населення; 

 

методи реагування на ці небезпеки; 

 

рекомендації населенню щодо дій при 
виникненні можливих надзвичайних 
ситуацій, користуванню засобами 
захисту і наданню допомоги потерпілим. 



Сили 

населення 

Потенційно небезпечні об’єкти 

Навчально- 

консультаційні 

пункти 

Локальні 

системи 

оповіщення 

Інформація  

про стан їх захисту,  

методи і способи  

забезпечення безпеки  

при аваріях 
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Форми і методи функціональної 

підготовки 

Курсове навчання 

за спеціальними 

програмами, що 

затверджуються 

МНС та 

відповідним 

органом 

виконавчої влади. 

Практична 

підготовка - 

спеціальні 

комплексні 

об’єктові 

навчання і 

тренування 
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КОН  (комплексні об’єктові навчання)    3(до2)                                     

КОТ  (комплексні об’єктові тренування) 3(до1) 

ШОТ (штабні об’єктові тренування)              1(до1)    

Тактико-спеціальні навчання 3(4-8год.) 

Об'єктові навчання: 

“День Цивільної оборони” 

“Тиждень безпеки дитини” 

Для робітників навчальних закладів 
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Комплексні об’єктові навчання 
 Проводяться  один раз на три роки 

тривалістю до двох діб на об'єктах : 

 

o  потенційно-небезпечних; 
 

o  що мають категорію з ЦО; 
 

o  незалежно від форм власності і підпорядку- 

вання, з чисельністю співробітників 300 і більше 

осіб, у медичних установах з чисельністю 600 ліжок і 

більше. 

o   

 Керівником навчання є начальник 

цивільного захисту об'єкта.  
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Мета проведення КШН 

  удосконалення навичок  керівників у   

приведенні підпорядкованих  органів управління 

в   готовність до дій за призначенням; 
 

  злагодження роботи органів управління, 

підвищення виучки його працівників;  
 

  надання практичних навичок із підготовки 

даних для прийняття рішення, планування дій 

органів управління та сил, безперервного 

управління  ними; 
 

  перевірка готовності органів управління та 

сил МНС до виконання завдань за призначенням. 
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ЗДКШН ЦЗ України          5                5 

КШН ЦЗ    регіонів           5                3 

КШН ЦЗ    міста                5                2 

КШН ГУ ЦЗ регіонів         1                2 

ШН ОУ ЦЗ  України          2                3 

ШН ОУ ЦЗ  регіонів         2                2 

ШН ОУ ЦЗ  міст                2              1-2  

Командно-штабні навчання 
періодичнисть, 

роки 

тривалість, 

дні 
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Посадові особи державних органів 

управління у сфері цивільного 

захисту 

        Керівники структурних підрозділів 

центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, які здійснюють у 

межах  законодавства державне  упра - 

вління у сфері захисту населення і 

територій від НС  

5 

лет 
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Закон України  від 08.06.2000 № 1809-ІІІ  

Ст. 31. Інші спеціально уповноважені ЦОВВ   у сфері  захисту населення і 

територій від НС 
 

  розробляють і здійснюють організаційні та  інженерно-технічні заходи у своїй 

галузі; 

  забезпечують здійснення ОГ, що належать до сфери їх управління, заходів 

щодо запобігання виникненню НС і проведення  РІНР у  разі  виникнення  НС 

відповідно до аварійних планів; 

  розробляють і затверджують галузеві норми та правила безпеки виробництва, 

технологічних процесів, продукції; 

  забезпечують розроблення та реалізацію  заходів щодо забезпечення хімічної,  

медико-біологічної, вибухової, пожежної, екологічної  безпеки,  а  також  норм і правил 

проектування, будівництва  та  експлуатації об'єктів виробничого і соціального 

призначення в зонах можливого впливу  небезпечних техногенних процесів та 

природних явищ; 

  організовують і здійснюють   проведення НДР, ДКР, випробних і проектних 

робіт з питань забезпечення  безпеки  виробленої продукції,  підвищення безпеки 

виробництва на ОГ, що належать до сфери їх управління; 

  здійснюють методичне керівництво захистом працівників ОГ, що  належать до 

сфери їх управління, від наслідків  НС техногенного та природного характеру; 

   здійснюють інші повноваження,  визначені законами України, актами 

Президента України. 


