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1. Загальні положення.
1.1. Дане Положення розроблене згідно вимог Конституції України,
Законів України від 05.09.2017 року № 2145-УПІ “Про освіту”, від 10.02.1998
року № 103/98-ВР “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, Постанови
Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240 “Про затвердження
Положення про професійно-технічний заклад” та інших законодавчих актів і
нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки та ДСНС
України.
1.2 У своїй діяльності навчальний центр керується Конституцією
України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”,
“Про правові засади цивільного захисту”, Постановою Кабінету Міністрів
України від 05.08.1998 року № 1240 “Про затвердження Положення про
професійно-технічний навчальний заклад”, іншими законодавчими актами і
нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки та ДСНС
України, а також цим Положенням. Навчально-виховний процес організується і
проводиться у відповідності до Положення про організацію навчальновиробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН
України від 30.05.2006 року № 419), Положення про методичну роботу в
професійно-технічному навчальному закладі (наказ МОН України від
12.12.2000 року № 582).
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1.3 Навчальний центр створюється, реорганізується і ліквідується ДСНС
України за ініціативою або погодженням ГУ ДСНС України у м. Києві,
відповідно до потреб та наявності необхідної матеріально-технічної і
навчально-методичної бази, відповідних педагогічних працівників.
1.4 Навчальний центр здійснює діяльність згідно ліцензії, отриманої в
Міністерстві освіти та науки України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Діяльність центру пов’язана з наданням професійнотехнічної освіти першого атестаційного рівня та забезпечує перший ступінь
професійно-технічної освіти щодо формування відповідного рівня кваліфікації
професій “кваліфікований робітник”. Крім цього, навчальний центр проводить
навчання на договірних засадах із спеціалістами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з
правил пожежної безпеки.
1.5 Навчання у навчальному центрі вимагає від здобувачів освіти повної
загальної середньої освіти і здійснюється за робочими навчальними планами та
освітніми навчальними програмами, що затверджуються МОН України.
Нормативний термін навчання визначається державними стандартами
професійної (професійно-технічної) освіти.
Разова наповнюваність навчального центру складає до 120 здобувачів
освіти. Навчання закінчується кваліфікаційною атестацією. Крім цього,
формами перевірки знань, умінь і навичок здобувачів освіти є: усне
опитування, контрольна робота, залік, іспит, виконання практичних вправ і
нормативів.
За результатами навчання здобувачам освіти видаються відповідні
підтверджуючі документи встановленого зразку. Здобувачам освіти, які
пройшли
професійно-технічне
навчання,
присвоюється
кваліфікація
“кваліфікований робітник” з набутої професії та видається свідоцтво
державного зразка. Здобувачам освіти, які не закінчили повного курсу навчання
і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка.
1.6 Професійно-технічне навчання здійснюється в навчальному центрі за
денною формою навчання, з відривом від виробництва та за індивідуальними
планами навчання.
1.7 Штати та підпорядкованість навчального центру визначаються,
виходячи із виконання основних завдань підготовки кадрів, і затверджуються
ДСНС України та ГУ ДСНС України у м. Києві.
1.8 Навчальний центр не має статусу юридичної особи і діє на підставі
виключно даного Положення. Положення розробляється навчальним закладом,
і затверджується начальником ГУ ДСНС України у м. Києві.
1.9 Відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про
мови навчання у навчальному центрі проводиться на державній мові.
2. Основні напрямки діяльності та завдання навчального центру.
2.1 Головними завданнями навчального центру є:

з
> організація навчального процесу щодо професійно-технічного навчання
кандидатів на службу в підрозділи ГУ ДСНС України у м. Києві,
перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації особового складу
Головного управління, проведення навчальних зборів;
> організація та проведення навчання особового складу підрозділів Головного
управління з II рівня підготовки з надання домедичної допомоги навчальнотренувальної програми «Перший на місці події»;
^ організація та проведення спеціального навчання із спеціалістами
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій з правил пожежної безпеки;
> навчально-виробнича та господарська діяльність;
> здійснення
навчально-методичної
роботи,
підготовка
методичних
посібників, рекомендацій щодо вдосконалення професійної підготовки
особового складу;
> організація і вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до
вимог МОН та ДСНС України, цього Положення, забезпечення його
нерозривного зв’язку з вирішенням завдань, які стоять перед ДСНС України;
> забезпечення належних умов для якісного засвоєння здобувачами освіти
навчальних програм, набуття ними умінь і навичок, необхідних для
успішного виконання службових обов’язків у сучасних умовах;
> розроблення правил прийому здобувачів освіти до навчального центру на
основі умов прийому, які встановлюються МОН та ДСНС України;
> впровадження активних форм і методів навчання, забезпечення його
нерозривного зв'язку з вирішенням завдань, які поставлені перед службою
цивільного захисту;
У моральне та етичне виховання здобувачів освіти, прищеплення їм ідеалів
гуманізму, поваги до законів, відповідального ставлення до виконання
професійно-службового обов‘язку;
^ проведення професійно-психологічного тестування кандидатів на службу,
обробка результатів, висновок про придатність;
> розроблення робочих навчальних планів і освітніх навчальних програм на
основі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;
> атестація викладацького складу;
> забезпечення безпеки праці змінного та постійного складу;
> надання практичної і методичної допомоги підрозділам ГУ ДСНС України у
м. Києві з організації професійної підготовки особового складу;
^ розробка пропозицій щодо структури і штатного розкладу з урахуванням
установленого фонду заробітної плати;
> виконання інших завдань, які не суперечать чинному законодавству.
2.2 Виконання вищезазначених завдань досягається:
> високим організаційним рівнем навчальної та виховної роботи;
> постійним удосконаленням
професійної майстерності
педагогічних
працівників;
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> підтриманням у навчальному центрі встановлених правил внутрішнього
розпорядку і дисципліни;
> наявністю належної навчально-матеріальної бази та її удосконаленням;
> свідомим та сумлінним виконанням усіма посадовими особами своїх
службових обов’язків.
2.3 Навчальний центр для здійснення поставлених перед ним завдань має
право визначати форми та методи проведення навчально-виховного процесу
відповідно до ліцензованої освітньої діяльності.
3. Управління навчальним центром ГУ ДСНС України у м. Києві.
3.1 Органами управління за діяльністю навчального центру є ДСНС
України та ГУ ДСНС України у м. Києві.
3.2 Організовує роботу навчального центру начальник, який діє на
засадах єдиноначальності і на якого покладаються функції практичної
реалізації усіх завдань діяльності навчального центру відповідно до даного
Положення.
Начальник навчального центру призначається керівництвом ГУ ДСНС
України у м. Києві за погодженням з ДСНС України. Він повинен мати вищу
технічну освіту та достатній досвід практичної роботи в ДСНС України.
Начальник навчального центру підпорядковується начальнику ГУ ДСНС
України у м. Києві та його заступникам.
>

>
>
>

>

>
>
>
>
>

3.3. Начальник навчального центру:
організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних
умов для підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації здобувачів освіти;
діє від імені навчального центру;
у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності
навчального центру;
створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників і
здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних
форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення
педагогічних експериментів;
видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує особовий
склад і здобувачів освіти та застосовує до них передбачені законодавством
та нормативно-правовими документами ДСНС України стягнення;
вживає заходів щодо підвищення організаційного та методичного рівня
теоретичних і практичних видів занять;
забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;
відповідає за стан дисципліни серед постійного та змінного складу
навчального центру;
вносить пропозиції щодо зміни штатів навчального центру;
здійснює заходи щодо створення, розвитку і зміцнення навчальноматеріальної бази навчального центру, а також їх протипожежну безпеку;
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> вживає заходів до відшкодування матеріальних
здобувачам освіти навчального закладу.

збитків,

заподіяних

3.4 ДСНС України та ГУ ДСНС України у м. Києві можуть делегувати
начальнику навчального центру інші повноваження згідно чинних
законодавчих актів та нормативно-правових документів, які визначаються
даним Положенням.
3.5 Для вирішення основних питань діяльності навчального центру
створюється педагогічна рада, яка діє згідно з Положенням про педагогічну
раду. Педагогічну раду очолює її голова - начальник навчального центру.
Рішення педагогічної ради мають дорадчий характер.
4. Комплектування навчального центру постійним та змінним складом.
4 .1 До постійного складу відносяться: рядовий і начальницький склад та
працівники згідно зі штатним розкладом.
4.2 Вимоги до постійного
кваліфікаційними характеристиками.

особового

складу

визначаються

їх

4.3 Права та обов’язки постійного складу навчального центру
визначаються Конституцією України, законодавчими та нормативно-правовими
актами, які регламентують діяльність навчального центру, органів управління
та підрозділів ДСНС України, а також даним Положенням навчального центру.
Посадові інструкції осіб з числа постійного складу навчального центру
затверджуються начальником ГУ ДСНС України у м. Києві з урахуванням
завдань та персональних обов’язків кожного з них.
4.4 Права, обов’язки, відповідальність та соціальний захист здобувачів
освіти навчального центру.
4.4.1 До змінного складу навчального центру відносяться здобувачі
освіти, які зараховані до навчального центру на професійно-технічне навчання
або курси цільового призначення, а також особи з інших органів місцевої
виконавчої влади та робітничі кадри інших галузей і громадян, які проходять
навчання в навчальному центрі на договірних засадах.
4.4.2 Комплектування навчального центру змінним складом здійснюється
підрозділами Головного управління у відповідності до річного плану-графіку.
4.4.3 Прийом до навчального центру працівників, які прибули для
проходження професійно-технічного навчання, здійснює приймальна комісія,
склад якої затверджується наказом начальника ГУ ДСНС України у м. Києві.
Головою приймальної комісії є перший заступник начальника ГУ ДСНС
України у м. Києві.
4.4.4 Порядок відбору та зарахування працівників для проходження
професійно-технічного навчання проводиться відповідно до нормативноправових документів МОН та ДСНС України.
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4.4.5 Зарахування здобувачів освіти на навчання здійснюється наказом
начальника ГУ ДСНС України у м. Києві.
Видача здобувачам освіти заробітної плати (грошового утримання)
здійснюється у встановленому ДСНС України порядку.
У період навчання здобувачі освіти проживають поза межами
навчального центру. Під час перебування на території навчального центру вони
носять форму одягу встановленого зразка і повинні суворо дотримуватися
правил внутрішнього розпорядку.
4.4.6 Здобувачі освіти навчального центру можуть заохочуватись, на них
можуть накладатись стягнення відповідно до діючих нормативно-правових
актів.
У разі заподіяння навчальному центру матеріальної шкоди, завданий
збиток відшкодовується здобувачам освіти відповідно до чинних нормативноправових документів.
4.4.7 Основними стройовими підрозділами навчального центру є
навчальні групи чисельністю до ЗО осіб кожна. Для підтримання постійної
оперативної готовності і виконання статутних вимог начальником навчального
центру з числа здобувачів освіти призначаються командири груп.
Для повсякденного здійснення навчально-виховної роботи серед
здобувачів освіти, наказом начальника навчального центру за кожною
навчальною групою закріплюється куратор із числа викладачів, на якого
покладається мобілізація здобувачів освіти на активне, свідоме опанування
програмного матеріалу, контроль за їх успішністю і дисципліною.
>
>
>
>

>
>

>
>

4.4.8 Здобувачі освіти навчального центру мають право на:
належні умови навчання за обраною професією;
матеріальне забезпечення у період навчання на умовах і в порядку,
встановленому ДСНС України;
безоплатне користування навчально-спортивною та соціально-побутовою
базою навчального закладу;
внесення пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, організації
дозвілля, поліпшення побутових умов, інших напрямків діяльності
навчального центру;
участь у громадському житті навчального центру, культурно-масовій та
спортивній роботі;
оскарження дії керівництва, викладацького складу та інших осіб рядового і
начальницького складу, працівників навчального центру у встановленому
порядку;
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
захист від будь-яких форм фізичного та морального насильства, які
порушують їх права або принижують честь і гідність.

4.4.9 Відволікання здобувачів освіти за рахунок навчального часу на
роботи і здійснення заходів,
не пов’язаних з процесом
навчання,
забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.
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4.4.10 Здобувані освіти навчального центру зобов’язані:
систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними
навичками зі свого фаху, у встановлені строки виконувати навчальні
завдання, складати заліки й іспити;
додержуватися вимог законодавчих та нормативно-правових документів
МОН та ДСНС України та правил внутрішнього розпорядку, моральних,
етичних норм;
підвищувати свій культурний рівень, додержуватися принципів моралі,
вести здоровий спосіб життя, вдосконалювати свою фізичну підготовку;
дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що
використовується у навчально-виховному процесі, підтримувати чистоту і
порядок у приміщеннях навчального центру, виконувати необхідну роботу із
самообслуговування, дотримуватись правил охорони та безпеки праці;
виявляти повагу до начальників і старших, шанувати честь і гідність
громадян, товаришів по службі, додержуватися правил поведінки.

4.4.11 3 навчального центру здобувач освіти може бути відрахований за:
а) власним бажанням;
б) незадовільну успішність;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду,, що набрав чинності;
д) грубі порушення дисципліни або правил внутрішнього розпорядку
навчального центру.
Відрахування здобувачів освіти з навчання здійснюється наказом
начальника ГУ ДСНС України у м. Києві на підставі рішення педагогічної ради
навчального центру, прийнятого:
- згідно з пунктом а) - на підставі рапорту здобувача освіти;
- згідно з пунктами б), в), д) - на підставі матеріалів службової перевірки
комісії навчального центру;
- згідно з пунктом г) - на підставі висновку за матеріалами службового
розслідування.
4.4.12 За пропуск занять слухачем без поважних причин, на підставі
письмового повідомлення навчального центру, Головним управлінням
здійснюється грошове утримання з його заробітної плати за всі дні прогулів.
4.4.13 Звільнення здобувачів освіти, які проходять професійно-технічне
навчання, від занять і самопідготовки дозволяється тільки для несення служби у
внутрішньому наряді.
4.4.14 Забороняється залучати здобувачів освіти, які проходять
професійно-технічне навчання, до проведення оперативно-рятувальних заходів
під час стажування в підрозділах, виконання яких пов’язано з ризиком для
життя і здоров’я або може призвести через непідготовленість до неправомірних
дій з їхнього боку.
5. Фінансування та навчально-матеріальна база навчального центру.
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5.1 Фінансово-господарська діяльність навчального центру здійснюється
за рахунок державного бюджету.
5.2 Навчально-матеріальна база навчального центру - це комплекс
матеріальних та технічних засобів, будівель, споруд, призначених для
забезпечення підготовки здобувачів освіти згідно з навчальними планами,
програмами і сучасними методиками навчання.
5.3 Майно, закріплене Головним управлінням за навчальним центром, є
державною власністю і перебуває у його користуванні.
Навчальний центр здійснює право на користування і розпорядження
відведеним йому майном згідно з чинним законодавством України та цим
Положенням.
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5.4 Основними елементами навчально-матеріальної бази є:
26 службово-побутових приміщень загальною площею приблизно 1120 м2, в
які входять 5 навчальних кабінетів, комп'ютерний клас, лекційний зал,
бібліотека, приміщення зберігання бойового одягу та пожежно-рятувального
обладнання, роздягальні для змінного складу, гардероб, їдальня, санвузли та
інші побутові приміщення;
навчальний автомобіль та техніка, яка перебуває на балансі навчального
центру;
підручники і навчальні посібники, нормативні документи і навчальнометодичні матеріали;
навчально-тренувальний комплекс ГДЗС;
тренувально-спортивний комплекс Головного управління, розташований в
25-ДПРЧ.

5.5 Оплата праці особового складу та працівників навчального центру
здійснюється відповідно до законодавства України, а також нормативних актів
МОН та ДСНС України.
5.6 Відносини навчального центру з іншими підприємствами, установами,
організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються
на
договірній основі у порядку, встановленому ДСНС України.
5.7 Наприкінці кожного кварталу до 5 числа наступного місяця
навчальний центр надсилає в ДСНС України поточні звіти про результати
навчання.

Начальник навчального центру
ГУ ДСНС України у м. Києві
полковник служби цивільного захисту

