І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Навчальний пункт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління ДСНС України у Тернопільської області є структурним
підрозділом в складі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління ДСНС України у Тернопільської області, що забезпечує здобуття,
систематичне оновлення та розширення спеціальних знань та умінь,
необхідних керівним кадрам і фахівцям для виконання певних функцій щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного
управління у сфері цивільного захисту.

1.2.

Головними завданнями навчального пункту є:
 провадження за державним замовленням навчально-методичної діяльності
з функціонального навчання осіб керівного складу та посадових осіб єдиної
державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації, фахівців, на яких поширюється дія
законів у сфері цивільної захисту, захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і
фізичними особами;
 програмно-методичне,
інформаційне
забезпечення
та
постійне
вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів
навчальних, методичних матеріалів, проведення теоретичних та
практичних
семінарів цільового призначення, конференцій, днів
професійної майстерності;
 створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної
бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння
сучасних форм навчальної і методичної роботи;
 розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних
працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення,
забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;
 провадження за державним замовленням професійно-технічного навчання з
формування відповідного рівня кваліфікації професій для потреб служби
цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб;
 організація навчального процесу щодо підвищення кваліфікації особового
складу органів і підрозділів територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту та проведення навчальних зборів;
 проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки;
 організація навчального процесу щодо проведення професійно-технічного
навчання (первинної професійної підготовки) кандидатів на службу до
органів та підрозділів ДСНС України, перепідготовки та підвищення
кваліфікації особового складу ДСНС України, проведення навчальних
зборів;
 забезпечення належних умов для якісного засвоєння слухачами навчальних
програм, набуття ними умінь і навичок, необхідних для успішного
виконання службових обов’язків у сучасних умовах, згідно з
кваліфікаційними вимогами;
 організація і вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до







вимог МОН та ДСНС України, цього Типового положення, забезпечення
його нерозривного зв’язку з вирішенням завдань, які стоять перед ДСНС
України;
моральне та етичне виховання слухачів, прищеплення їм ідеалів гуманізму,
поваги до законів, відповідального ставлення до виконання
професійно-службового обов‘язку;
розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових
навчальних планів і програм;
забезпечення
умов
проживання,
матеріально-технічне,
медичне
забезпечення та побутове обслуговування слухачів;
забезпечення безпеки праці змінного та постійного складу;
виконання інших завдань, які не суперечать чинному законодавству.

1.3.

Навчальний пункт у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України ”Про освіту”, «Про професійно-технічну освіту», Кодексом
цивільного захисту України, Постановою Кабінету Міністрів України від
05.08.98р. №1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний
навчальний заклад», Статутом Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Управління ДСНС України у Тернопільської області, іншими
законодавчими та нормативними актами ДСНС та МОН, рішеннями колегії,
наказами ДСНС і УДСНС України у Тернопільській області.

1.4.

Навчальний пункт функціонує на підставі цього положення, розробленого на
основі «Положення про професійно-технічний навчальний заклад»
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98р. №1240.
Особовий склад навчального пункту несе відповідальність перед особою,
державою, суспільством за виконання функцій і завдань, які покладені на
нього, життя і здоров'я слухачів під час навчально-виховного процесу,
порушення їх прав та інше, що передбачене чинним законодавством.
Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального пункту приймає ДСНС
України.

1.5.

1.6.

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
2.1.

2.2.

2.3.

Навчально-виховнийпроцес в навчальному пункті ґрунтується на принципах
педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських і
релігійних об'єднань, спільній діяльності інженерно-педагогічних
працівників та слухачів, колективів підприємств. Цей процес включає
теоретичне, виробниче навчання, стажування, фізичне виховання та
позаурочну роботу з слухачами.
Навчальний пункт самостійно обирає форми і методи організації
навчально-виховного процесу, а педагогічні працівники самостійно, з
урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи
навчання та виховання слухачів. Разом з уроками практикуються лекційні і
семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні і
лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій та
інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями і навичками.
Зміст навчально-виховного процесу і терміни навчання в навчальному

пункті визначаються наказами МНС України, типовими навчальними
програмами та планами МНС, а також вимогами нормативних документів
та державних стандартів професійної освіти. Робочі навчальні плани
затверджуються начальником АРЗ СП УДСНС України у Тернопільській
області
і
погоджуються
навчально-методичним
центром
професійно-технічної освіти в Тернопільській області.
2.4.
Підготовка кваліфікованих робітників, спеціалістів, їх перепідготовка і
підвищення кваліфікації здійснюється за професіями, спеціальностями чи
групами професій, посад згідно наказів та розпоряджень МНС України.
2.5.
Організація навчально-виховного процесу здійснюється з урахуванням
вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної
освіти, наказів та методичних рекомендацій встановлених МНС України та
Міністерством освіти і науки України.
2.6.
Навчальний час слухача визначається облікованими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм.
Обліковими одиницями часу є:
- академічна година тривалістю 45 хвилин;
- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин.
- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
2.7.
Навчальний рік в навчальному пункті в системі службової підготовки по
лініях служб розпочинається, як правило з 1 вересня і завершується 31
травня. Для інших категорій слухачів, згідно річного план – графіку
підготовки кадрів, а також під час організації спеціального курсу навчання
на договірній основі із спеціалістами підприємств, установ і організацій з
питань пожежної безпеки. Заняття розпочинаються з урахуванням
укомплектування навчальних груп або в терміни, визначені замовниками.
2.8.
Забороняється відволікати слухачів від занять, залучаючи їх до проведення
оперативно-службових заходів, виконання яких пов’язано з ризиком для
життя і здоров’я або може призвести через непідготовленість до
неправомірних дій з їхнього боку. Залучення їх до виконання
оперативно-службових заходів допускається тільки з дозволу ДСНС
України та начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Звільнення слухачів від занять і самопідготовки здійснюється тільки з
дозволу
начальника
Аварійно-рятувального загону
спеціального
призначення Управління ДСНС України у Тернопільської області.
2.9.
Навчальне навантаження на слухачів в навчальному пункті становить не
більше 36 годин на тиждень. Тривалість уроків теоретичного навчання - 45
хвилин, перерв між уроками-5 хвилин, між парами уроків - 10 хвилин.
Тривалість перерви на обід становить 1 годину. Кількість і послідовність
уроків кожного робочого дня, тижня визначається в розкладі, який
затверджується начальником Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Управління ДСНС України у Тернопільської області.
2.10. Слухачі навчального пункту об'єднуються за професіями чи
спеціальностями в навчальні групи по 25-30 чоловік. Практичні заняття
проводяться в групах з чисельністю не більше 15 чоловік. Начальник
навчального пункту має право встановлювати кількість слухачів у
навчальних групах, лише нижчу за нормативну.
2.11. Засвоєння слухачами знань та оволодіння уміннями і навичками оцінюється

балами: 12,11,10 (відмінно), 9,8,7 (добре), 6,5,4 (задовільно), 3,2,1
(незадовільно). Поведінка слухачів оцінюється як зразкова, задовільна,
незадовільна.
2.12.

Кількість іспитів і заліків, рефератів з навчальних предметів, виробничого
навчання і стажування, терміни їх проведення чи виконання
встановлюються навчальними планами та розкладами.

2.13.

До випускних кваліфікаційних іспитів допускаються слухачі, які закінчили
повний курс навчання, мають позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів
професійно-технічного циклу.

2.14.

Керівництво навчального пункту
слухачами, їхній відпочинок і побут.

2.15.

Мова навчання в навчальному пункті - українська.

організовує позаурочну роботу

з

ІІІ. СТАТУС СЛУХАЧІВ НАВЧАЛЬНОГО ПУНКТУ
3.1.

Права і обов'язки слухачів визначаються чинним законодавством та цим
Положенням.

3.2.

Слухачі можуть бути особами рядового складу та вільнонайманими, які
зараховані для професійно-технічного навчання, відповідним наказом
начальника Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління ДСНС України у Тернопільської області.

3.3.

До числа слухачів відносяться особи рядового та начальницького складу,
вільного найму та посадові в особи підприємств, установ, організацій, які
навчаються на курсах перепідготовки, підвищення кваліфікації, навчальних
зборів або знаходяться на спеціальних курсах з питань пожежної безпеки.
Слухачі мають право на:
належні умови навчання за обраною професією;
користування у встановленому порядку навчально-виробничою,
культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою тощо навчального
пункту;
доступ до наявної інформації в галузях знань;
участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах
науковоїдіяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
участь у громадському житті навчального пункту та гарнізону пожежної
охорони, культурно-масовійта спортивній роботі;
участь у вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу,
виховної роботи, підвищення успішності, зміцнення дисципліни,
поліпшення побутових умов та інших напрямків діяльності;
участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях;
безпечні і здорові умови навчання та праці;
користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування,
профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

3.4.
-

3.5.
-

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного
насильства;
оскарження у порядку встановленому законодавством України дій
керівництва, викладацького складу та інших працівників навчального
пункту.
Слухачі зобов'язані:
систематично і глибоко оволодівати знаннями, умінням і навичками з
професійної
діяльності
відповідно
до
кваліфікаційних
вимог,
відпрацьовувати уміння, здобувати знання і використовуватиїх на практиці,
підвищувати загально - культурний рівень;
відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати в установлені терміни
всі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального пункту,
службової і технологічної дисципліни, вимог гігієни і охорони праці;
дотримуватися чинного законодавства, моральних, і етичних норм
співжиття;
брати активну участь у суспільно-корисній праці та громадському житті
навчального пункту;
вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної
бази навчального пункту шляхом примноження її своєю працею, збереження
майна, що ним використовується,економноговикористання ресурсів.
Приймання слухачів до навчального пункту, забезпечення форменим одягом,
безкоштовним проживанням та харчуванням здійснюється згідно наказів
МНС України від 01.07.2009 р. №444 “Про затвердження Настанови з
організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.
Слухачам видається свідоцтво (довідка) встановленого зразка.
Медичне
обслуговування
слухачів
здійснюють
державні
лікувально-профілактичні заклади МОЗ та МВС України.
За систематичне порушення вимог Положення навчального пункту та
Статуту АРЗ СП Управління ДСНС України у Тернопільській області,
правил внутрішнього розпорядку, низьку успішність у навчанні та
недисциплінованість до слухачів можуть бути застосовані відповідні заходи
впливу згідно чинного законодавства України.
Слухачам навчального пункту, які закінчили повний курс навчання і успішно
склали заліки та кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво встановленого
зразка. Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли
поетапної атестації, видається відповідна довідка.
Слухачам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності, з якими проводились на договірній основі заняття з питань
пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), після проведення
спеціального курсу навчання приймаються підсумкові іспити і видаються
посвідчення встановленого взірця.
Час навчання в навчальному пункті для працівників оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту зараховується до загального трудового стажу, а
також до стажу роботи, що дає право на пільги, встановлені для відповідної
категорії працівників.

ІV. ОСНОВНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОГО ПУНКТУ
4.1

Штати навчального пункту АРЗ СП розробляються, виходячи із виконання
основних завдань та специфіки підготовки кадрів і затверджуються ДСНС
України .
Права, обов'язки та функції педагогічних працівників визначаються чинним
законодавством, кваліфікаційними характеристиками посад педагогічних
працівників, цим Положенням та функціональними обов’язками.

4.2

V. УПРАВЛІННЯНАВЧАЛЬНИМ ПУНКТОМ
5.1.

5.2.
5.3.

Безпосереднє керівництво навчальним пунктом здійснює його начальник, а
контроль за його роботою - начальник Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільської
області.
Начальник навчального пункту:
організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних
умов підготовки, зборової підготовки, перепідготовки, стажування та
підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів;
діє від імені навчального пункту, представляє його в усіх установах,
організаціях і підприємствах, розпоряджається майном закладу.
в установленому порядку несе персональну відповідальність за результати
роботи навчального пункту, ефективність використання і збереження
закріпленого за навчальним пунктом майна;
створює необхідні умови для творчої праці педагогічних працівників і
слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів
професійного навчання, проведення педагогічних експериментів;
готовить і подає на затвердження начальнику АРЗ СП у межах своєї
компетенції проекти наказів і розпоряджень по постійному і перемінному
особовому складу навчального пункту;
забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;
Навчальний пункт веде передбачене відповідними нормативними
документами діловодство, звітує у встановленому порядку за свою подає у
визначені органи статистичні та інші передбачені законодавствомвідомості.
VІ. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
НАВЧАЛЬНОГО ПУНКТУ

6.1.
6.2.

6.3.

Навчальний пункт фінансується за рахунок коштів державного бюджету,
підприємств, а також додаткових джерел фінансування відповідно до
чинного законодавства України та статуту АРЗ СП .
Професійно-технічне навчання в навчальному пункті здійснюється для
слухачів, що направлені відповідно до план - графіку підготовки фахівців
УДСНС України в Тернопільській області на базі навчального пункту АРЗ
СП безкоштовно.
Додаткові джерела фінансування визначаються чинним законодавством
України.

6.4.

Додатковимиджерелами фінансування можуть бути:
- плата за надання додатковихосвітніх послуг;
- інші кошти, отримані навчальним пунктом за надання платних послуг
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р.
№1102 “Деякі питання надання платних послуг підрозділами міністерства
надзвичайних ситуацій” та іншими законодавчими актами.

6.5.

Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників пожежно-рятувальної служби навчальний пункт використовує:
навчальний корпус з навчальними кабінетами та гуртожитком для
проживання слухачів;
спортивний комплекс АРЗ СП У ДСНС України в Тернопільській області з
навчальним та спортивним обладнанням;
смуга психологічної підготовки пожежних розташована на території
ПДПЧ-16 м.Збаража Збаразького РВ У ДСНС України в Тернопільській
області;
навчальні кабінети обладнані відповідними засобами навчання;
для якісної підготовки газодимозахисників використовуються база ГДЗС,
яка підпорядкована 1 ДПРЧ ДПРЗ-1 ТернопільськогоМВ Управління ДСНС
України у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул.
Котляревського,22 А.
Навчальні, побутові, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації,
обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно
навчального пункту є державною власністю і перебуває у користуванні
загону. Функції управління майном, закріпленим за навчальним пунктом,
контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює
начальник Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління ДСНС України у Тернопільської області.
Державне майно, що перебуває у користуванні навчального пункту, не
підлягає вилученню, передачі іншим організаціям або використанню для
цілей, що суперечать основним завданням загону.

-

6.6.

6.7.

VII. ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ.
7.1.

Навчальний пункт від імені начальника Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільської
області має право укладати договори про співробітництво, встановлювати
відповідно до законодавства прямі зв’язки з навчальними закладами
зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління ДСНС
України у Тернопільській області
полковник служби
цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління
ДСНС України у Тернопільській області
полковник служби цивільного захисту

В.М. Маслей
„__” _______________2016 року

О.В. Рапацький
„__” _______________2016 року

ПОГОДЖЕНО
Директор навчально-методичногоцентру
професійно-технічної освіти
у Тернопільській області
Л.Л. Гордійчук
„__” _______________2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
про навчальний пункт Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління ДСНС України
у Тернопільської області

7.2.
7.3.
7.4.

Навчальний пункт користується податковими пільгами згідно із
законодавством.
Навчальний пункт знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Київська, 21.
Положення вступає в силу з моменту його затвердження.

Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника навчального пункту
АРЗ СП Управління ДСНС України
у Тернопільської області
капітан служби цивільного захисту

“__” ___________ 2016 року

Є.О.Ярема

