
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 

Кафедра  теоретичних основ захисту населення і територій 

т. 428-23-06 

ФС-1.1.  Мета та  завдання   підвищення 

кваліфікації керівного складу і фахівців   

ЦЗ ЦОВВ.  

Підготовка кадрів та населення у сфері ЦЗ. 

Анкетування слухачів. Вступне тестування. 

  Єлісєєв Валерій Никонорович 



Навчальні питання:  

 
1. Мета та завдання підвищення кваліфікації у 

 сфері ЦЗ. 

 

2. Підготовка кадрів та населення у сфері ЦЗ. 

 

3. Анкетування слухачів. Вступне тестування.  
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1.Мета та завдання підвищення кваліфікації  

у сфері ЦЗ. 
 

 З метою створення умов для набуття умінь 

виконувати додаткові завдання та обов’язки у сфері ЦЗ  

ПКМУ від 26.07.01р.  № 874 затверджено “Положення про 

порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації   керівних  кадрів   і фахівців  у   сфері ЦЗ”  

у якому визначено порядок проведення підвищення 

кваліфікації керівних кадрів і фахівців ЦОВВ в інституті 

державного управління у сфері ЦЗ (ІДУ ЦЗ). 
 

ПКМУ від 26.07.2001р. № 874 "Про удосконалення системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівних кадрів і фахівців у сфері  ЦЗ".  

РКМУ від 25.07.2012 № 517р “Про затвердження планів 

комплектування ІДУ ЦЗ слухачами ЦОВВ на 2012–2013 н.р.”. 



  Обов'язковому навчанню у сфері ЦЗ підлягають 

фахівці, до компетенції яких віднесено функції 

щодо запобігання на НС та управління державною 

системою органів, сил і засобів ЦО (ЦЗ) України: 
 

 Категорії, які підлягають навчанню у сфері ЦЗ 
 

   Особи керівного складу ЦЗ (начальники ЦЗ та їх 

заступники ЦОВВ). 
 

   Посадови особи державних органів управління у сфері 

захисту населення і територій від НС (начальники 

департаментів, управлінь, відділів та їх заступники ЦОВВ). 
 

   Фахівці, на яких поширюється дія законів України у 

сфері ЦЗ (головні спеціалісти, працівники цивільного 

захисту ЦОВВ). 

 

ПКМУ від 26.07.2001р. № 874 



К р о к и       і с т о р і ї  
 

ПРНК СРСР 4.10.1932 р. 

“Про протиповітряну оборону СРСР” 
 

ПКМУ від 07.02.2001 р. № 133  

“Про створення ІДУ ЦЗ” 
 

РКМУ від 14.02.2004 р. № 10-р   

“Про утворення А ЦЗУ” 
 

РКМУ від 25.05.2006 р. № 290-р  

“Про реорганізацію А ЦЗУ в У ЦЗУ” 
 

  УП    від 01.12.2009 р. № 990/2009  

“Про надання У ЦЗУ статусу НУ ЦЗУ” 
 

РКМУ від 15.12.2010 р. № 2347-р 

“Про передачу державних ВНЗ до сфери МОН”  
 

РКМУ від 31.08.2011 р. № 814-р   

“Питання  ІДУ  ЦЗ” 



Структура ІДУ ЦЗ 
 

Управління:  
 

Начальник ІДУ ЦЗ      генерал-майор сл. ЦЗ     кін, доцент   Андрієнко В.М.  

Заступник нач. ІДУ ЦЗ з ННР  полк. сл. ЦЗ       дтн, доцент  Поздєєв С.В. 

Начальник навчального відділу              майор  сл. ЦЗ  ктн   Пруський А.В. 
 

Навчальний відділ       кімн. 112      тел. 430-40-18  
 

Кафедри:  
 

ТОЗНТ       кімн. 114      тел. 428-23-06 
Начальник кафедри                подп. сл. ЦЗ  ктн, доцент   Деревинський Д.М. 

Професор   кафедри                                         ктн, доцент   Єлісєєв В.Н. 

Доцент кафедри                                                ктн, доцент   Попов Л.В. 

Ст. викладач                                                     ктн, доцент   Положешний В.В. 

Викладач                                                                                   Ковровський Ю.Г. 
\ 

ДС та М       кімн. 125-а      тел. 430-76-73 
Завідувач кафедри                                            днду, снс          Терентьєва А.В. 

РУНС       кімн. 123      тел. 428-13-60 
Начальник кафедри         

ПП та БЖДН       кімн. 117,118      тел. 428-15-14 
Начальник кафедри                  подп. сл. ЦЗ  ктн, доцент  Єременко С.А. 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Шифр Назва модуля 
Всього  

(годин) 

Навчальна  робота  

(годин) 

аудиторна самостійна 

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС) 6 4 2 

ЗС-1 
 Система державного управління у 

сфері  ЦЗ 
6 4 2 

Модульний контроль Модульна робота 

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС) 26 18 8 

 ФС1  Основні заходи у сфері ЦЗ 20 14 6 

ФС-2  Забезпечення заходів ЦЗ  6 4 2 

Модульний контроль Модульна робота 

РЕГІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (РС) 8 6 2 

РС-1 
 Надзвичайні ситуації та загрози їх 

виникнення  
3 2 1 

РС-2  Забезпечення дій сил ЦЗ 5 4 1 

Підсумковий контроль Реферат 

ЗМР-1 Захист модульних робіт та реферату 2 2 

Всього за програмою: 42 30 12 



Година Понеділок  Вівторок  Середа  Четвер  П'ятниця  

9.00 – 

10.20 

ФС-1.1. 

Підготовка 
населення у 

сфері ЦЗ. 

Анкетування. 

Тестування 

ЗС-1.2. 
 

Запобігання  

виникненню  

НС  

ФС-1.6. 
 

Інженерний 

 захист 

ФС-2.4. 
 

Організація 
забезпечення 

заходів ЦЗ 

РС-2.1. 
 

Управління 

заходами і  

діями сил ЦЗ 

10.30 – 

11.50 

 

РС-1.1. 

Надзвичайні 
ситуації та 
загрози їх 

виникнення 

  

ФС-1.2.  

Інформування  

та 
оповіщення 

ФС-1.7.  
  

Евакуаційні  

заходи 

 

ФС-1.8.1. 
 

Медичний, 
біологічний та 

екологічний 
захист 

РС-2.2. 
 

Дії органів  

управління та  

сил ЦЗ ЦОВВ 

12.10. – 

13.30 

ЗС-1.1. 
 

ЄДС ЦЗ  

 

 

ФС-1.3. 
 

Радіаційний 

 та хімічний 
захист 

ФС-2.3.  
 

Організація 
забезпечення 

протипожежних  

заходів 

ФС-2.2. 
 

Психологічне 
забезпечення у 

сфері ЦЗ 

Тестування. 

Захист 
реферату. 

Залік 

14.00 – 

16.20 
Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ 



Структура пакету навчальних матеріалів 



2. Підготовка кадрів ЦЗ та населення у сфері ЦЗ.  
 

 

Державна політика у сфері ЦЗ - сукупність основних 

напрямків і способів діяльності держави, спрямованої на 

забезпечення безпеки та захисту населення і територій, 

матеріальних цінностей і довкілля  від НС. 
   

Основні напрямки:   

створення та постійне вдосконалення системи 

захисту населення і територій з метою запобігання 

та ліквідації наслідків  НС; 

підготовка керівних кадрів ЦЗ ( підвищення 

кваліфікації ) та навчання населення діям в умовах 

НС; 

міжнародне співробітництво у сфері ЦЗ.  



Підготовка кадрів ЦЗ 
 

 Напрямки підготовки кадрів у сфері ЦЗ 

 підготовка кадрів  ДСНС; 

 підготовка керівних кадрів органів державної влади  й 

підприємств.  
 

Категорії, які підлягають навчанню у сфері ЦЗ 
 

1.  Особи керівного складу ЦЗ (начальники, заступники 

начальників ЦО ЦОВВ). 

2.  Посадови особи державних органів управління у сфері захисту 

населення і територій від НС (начальники департаментів, 

управлінь, відділів ЦОВВ). 

3.  Фахівці, на яких поширюється дія законів України у сфері ЦЗ 

(головні спеціалісти, працівники цивільного захисту ЦОВВ). 
 

Постанова КМ України  № 874_2001р. 



Підготовка кадрів  МНС ( навчальні заклади )  

•  Національний університет 

цивільного захисту України 

(м. Харків) 

• Інститут державного 

управління у сфері ЦЗ 

(м. Київ)  



Навчальні заклади підготовки кадрів  МНС 

•Львівський державний 

університет БЖД  

(м. Львів) 

•Академія пожежної 

безпеки імені героїв 

Чорнобиля  

(м. Черкаси) 



Навчальні заклади підготовки кадрів  МНС 

• Винницьке вище 

профтехучилище ЦЗ 

(м. Вінниця) 

• Військова кафедра при   

Севастопольському  НУЯЕП 

(м. Севастополь) 

• Навчальні пункти у складі навчально-

методичних центрів ЦЗ та БЖД  ( 25 - АРК + 

обласні центри )  та курси ЦО міст Києва і 

Севастополя.  





Система навчально-методичних установ ЄДС ЦЗ 
 

Кількість НМЦ ЦЗ та БЖД – 25; 

Навчальні пункти – 24;  

Курси ЦО – 101: 

 Республіканські – 1; 

 Обласні – 15; 

 Обласні та міста – 9; 

 Міські – 2 (Київ, Севастополь); 

 Міські за категоріями – 74: 

         1 категорії – 10; 

         2 категорії – 11; 

         3 категорії – 46; 

         Без категорії – 7.  

Навчально-консультаційні пункти – 41.  



 

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. 

 



  

 

Підготовка кадрів  МНС 

 
 підготовка фахівців для заміщення посад всіх 

рівнів; 

 підготовка науково-педагогічних, наукових і 

педагогічних кадрів для навчальних установ МНС; 

 перепідготовка фахівців ЦЗ; 

 підвищення кваліфікації кадрів МНС. 



 Проводиться з відривом від виробництва із     

збереженням  заробітної плати. 

   Управління системою підготовки здійснюють: 

 на     державному       рівні  –  КМ України; 

 на регіональному рівні – Обласні ДА, які 

щорічно затверджують плани комплектування 

слухачами учбових  закладів і НМЦ.  

 Особи, що пройшли навчання, отримують 

 посвідчення державного зразка. 

 

Постанова КМ України  № 874_2001р. 

Підготовка керівних кадрів органів влади  і 

підприємств 



Посадові особи державних органів управління  

у сфері ЦЗ 

        Керівники структурних підрозділів Ц і 

МОВВ, які здійснюють у межах  

законодавства державне  управління у сфері 

захисту населення і територій від НС  

5 

років 

Постанова КМ України  № 874_2001р. 



   Навчання населення діям в умовах НС  
 

 підготовка працюючого населення; 

 підготовка непрацюючого населення. 
 

Підготовка працюючого населення 
 

 працівники, які увійшли до складу НФ особливого періоду і 

об'єктових аварійно-рятувальних служб (АРС); 

 працівники, які не увійшли до складу НФ і об'єктових АРС. 

Об'єктові навчання 
 

 

 

 

 

 

 

Вид навчань 
Період 

(роки) 

Термін, 

(доби) 

Комплексні об’єктові навчання 3 2 

Комплексні об’єктові тренування 3 1 

Штабні об’єктові тренування 1 1 

Тактико-спеціальні навчання НФ 3 4 – 8 год. 

Наказ МНС №97 від 23.04.2001р. "Порядок здійснення підготовки 

населення на  підприємствах, в  установах  та організаціях до  дій при 

виникненні НС техногенного та природного характеру". 



Комплексні об’єктові навчання  
 

 Проводяться  один раз у три роки тривалістю 

до двох діб на об'єктах : 
 

 потенційно-небезпечних;  

 що мають категорію з ЦО;  

 незалежно від форм власності і 

підпорядкування, з чисельністю працівників 300 і 

більше осіб, у медичних установах з чисельністю 

600 ліжок і більше.  

 Керівником навчання є начальник ЦЗ об'єкта.  

 

Наказ МНС №97 від 23.04.2001р.  



 Підготовка непрацюючого населення  
 

 Просвітницько - інформаційна робота з населенням 

з питань захисту і дій у НС здійснюється за місцем 

проживання у мережі навчально-консультаційних 

пунктів місцевих органів самоврядування, а також 

шляхом пропаганди знань з ЦЗ через: 

 

      проведення заходів (“Дня рятівника”, виставок, 

змагань, оглядів-конкурсів тощо); 

  

      розповсюдження друкарських матеріалів, створення 

радіо, відео  і електронної  програмної продукції. 

  

Наказ МНС №97 від 23.04.2001р.  



 Навчання  молоді  
 

 ВНЗ (I-IV) - дисципліни “БЖД» и “ЦЗ” (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 створюються опорні школи по 

БЖД, на базе яких працюють міжшкільні методичні 

об'єднання. 

 В дошкільних закладах щорічно проводиться “Тиждень 

безпеці дитини дошкільного віку". 

 

Для робітників навчальних закладів 

“День Цивільної оборони” 

“Тиждень безпеки дитини” 



3. Анкетування слухачів. Вступне тестування.  

АНКЕТА 

1. Прізвище, ім'я по батькові   Петренко Петро Петрович 

2. Рік народження   1975 р. 

3. Місце роботи   Державна митна служба України. Енергетична регіональна 
    митниця        

4. Район, місто   Печерський район, м. Київ 

5. Посада   начальник відділу ЕРМ 

6. Коли і де навчався по ЦО  2009 рік. ІДУ ЦЗ 

7. Обов'язки по ЦО   заступник голови евакокомісії 

8. Телефон робочий 

9. Телефон мобільний 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ 

(заповнюється друкованими літерами) 

8. Прізвище (у давальному відмінку)   Петренку  

9. Ім'я (у давальному відмінку)   Петру 

10. По батькові (у давальному відмінку)    Петровичу 

11. Місце роботи (скорочено)   ДМСУ ЕРМ 

12. Посада (скорочено)   начальник відділу 
 

      Підпис _________________     

            23 лютого  2013 р.     



Вступне тестування  



HAPPY  END 


