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ВСТУП 

 

Одними із головних завдань навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності є: 

надання допомоги керівництву суб’єктів господарювання з підготовки до 

дій у надзвичайних ситуаціях, яка здійснюється у формі проведення 

навчальних занять з персоналом підприємств, установ, організацій; 

надання консультаційно-методичної допомоги керівництву підприємств, 

установ, організацій з питань підготовки та проведення спеціальних 

комплексних об’єктових навчань, тренувань з практичного відпрацювання 

дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і 

ліквідації аварій (катастроф). 

Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та 

природного характеру здійснюється на всіх суб’єктах господарської 

діяльності незалежно від форм власності і підпорядкування. 

 Безпосередньо на СГД визначається весь комплекс заходів щодо запобігання 

виникнення та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації (далі – НС), 

які проводиться з метою досягнення злагодженості в роботі керівного 

складу, органів управління, формувань, робітників, службовців 

підприємств, установ, організацій.  

Особлива роль у наданні консультаційно-методичної та практичної 

допомоги керівництву підприємств, установ, організацій з підготовки 

населення до дій у НС належить майстру виробничого навчання (далі – 

МВН ).  

Більшість робочого часу МВН відводиться на практичне навчання.  

Відповідно до Методичних рекомендації “До питання функціонального 

навчання у сфері цивільного захисту”, затверджених наказом Інституту 

державного управління у сфері цивільного захисту від 18.10.2007 № 118, 

загальний бюджет робочого часу на рік для майстра виробничого навчання 

– 1755 годин.  

Розподіл часу: 

- на проведення курсового навчання - 240 годин; 

- на проведення практичного навчання за програмами практичної 

підготовки до дій у НС на підприємствах, установах та організаціях  - 350 

годин; 

- на надання консультаційно-методичної та практичної допомоги 

керівництву підприємств, установ, організацій та навчальних закладів з 

підготовки населення до дій у НС – 300 годин; 

- інші види робіт - 865 годин.  

В даних методичних рекомендаціях на допомогу майстрам виробничого 

навчання визначені  зміст, послідовність роботи, види занять з практичної 

підготовки на СГД. Значне місце відведено варіантам документів, які 

розробляються згідно програм практичної підготовки до дій у 

надзвичайних ситуаціях. 

Детально не зупиняємось на підготовці та проведенні комплексних 
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об’єктових навчань  та тренувань на СГД, в  зв’язку з наявністю 

розроблених за цією тематикою посібників та рекомендацій.   

 

Основні документи для організації та проведення  практичного 

навчання. 

Основними документами, що регламентують здійснення функціонального 

навчання у сфері цивільного захисту, є наказ МНС України від 23.04.01 № 

97 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на 

підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні НС 

техногенного та природного характеру”, наказ МНС України від 14.10.98 

р. № 317 “Про затвердження рекомендацій щодо організації і проведення 

комплексних об’єктових навчань (тренувань) з цивільної оборони на ОГД“, 

“Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, 

затверджене Постановою КМУ від 26 липня 2001 року № 874, “Положення 

про організацію навчального процесу з функціонального навчання у 

мережі навчально-методичних установ єдиної системи цивільного 

захисту”, затверджене Наказом МНС України від 10 липня 2008 року № 

514. 

Для організації навчального процесу з практичного навчання 

розробляються: плани-графіки (додаток 1) проведення на підприємствах, в 

установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з 

цивільного захисту та навчально-тренувальних занять на потенційно 

небезпечних об’єктах з відпрацювання дій за можливими аварійними 

ситуаціями на рік. Вони складаються на підставі плану основних 

заходів з підготовки територіальної підсистеми цивільного захисту 

міста, району та організаційно-методичних вказівок щодо навчання 

населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях. План-графіки 

підписуються керівниками структурного підрозділу з питань 

надзвичайних ситуацій у складі виконавчих органів міської ради, 

районної держадміністрації та завідуючим міських курсів, 

навчально-консультаційного пункту і затверджуються відповідним 

начальником територіальної підсистеми цивільного захисту. 

Зміст практичної підготовки визначається програмами практичної 

підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, установах 

та організаціях які розробляються на підставі положень, настанов, 

рекомендацій, щодо підготовки та проведення комплексних об’єктових 

навчань, тренувань, штабних об’єктових тренувань, тактико-спеціальних 

навчань. Вони забезпечують здобуття слухачами практичних і 

організаційних навичок з проведення на підприємствах, в установах, 

організаціях, навчальних закладах заходів з цивільного захисту. 

Термін навчання за цими програмами визначається конкретною 

формою заходу.  

Відповідно до вимог наказу МНС України від 10.07.2008р. №514 до 

переліку робіт, що проводяться майстром на СГД включаються: 
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- проведення практичного навчання за програмою практичної підготовки 

до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, установах та 

організаціях з розрахунку на один захід: 

комплексне об’єктове навчання -             до 7 днів (56 годин); 

комплексне об’єктове тренування -          до 5 днів (40 годин); 

штабне об’єктове тренування: спільне -   до 4 днів(32 години); 

                                                   роздільне - до 3 днів (24 години); 

спеціальний навчально-організаційний захід з цивільного захисту в 

професійно-технічному, загальноосвітньому середньому або в  

дошкільному навчальному закладі           - до 4 днів (32 години)                               

тактико-спеціальне навчання                   -   до 2 днів (16 годин); 

навчально-тренувальні заняття на потенційно  

небезпечному об'єкті з відпрацювання дій за  

планом ліквідації аварійної ситуації        -  до 2 днів  (16 годин);    

практичний захід з популяризації основ 

безпеки життєдіяльності та набуття дітьми  

навичок з рятувальної справи                 -   до 2 днів (16 годин); 

- надання консультаційно-методичної та практичної допомоги 

керівництву підприємств, установ, організацій з підготовки населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях: 

проведення занять з персоналом підприємств,                 1 година на групу 

за  

установ, організацій з питань цивільного захисту            одну академічну 

годину;   

проведення консультацій                                                     до 15% від 

загального 

                                                                                                 часу чергування 

згідно із 

                                                                                                 затвердженим 

графіком; 

методичне керівництво роботою            

консультаційних пунктів при місцевих     

органах самоврядування                                                       до 8 годин на 

місяць; 

методична допомога з організації та        

проведення заходів громадських юнацьких  

дитячих рухів (загальнодержавні, обласні, 

міські змагання, конкурси, фестивалі тощо)                       до 8 годин на 

місяць.  

     На підставі плану-графіку проведення на СГД спеціальних об’єктових 

навчань, тренувань з цивільного захисту на міських курсах відповідно до 

програм практичної підготовки до дій у НС складається розклад занять 

(додаток 2)  з практичного навчання на місяць. У розкладі вказується 

число, день та кількість годин з проведення практичного навчання за 

встановленими формами, номер навчального елементу та найменування 



 5

навчально-виробничого завдання, яке виконують слухачі згідно переліку 

наведеного у програмі, місце проведення та прізвища тих, хто проводить 

навчання. Розклад складається старшим майстром виробничого 

навчання міських курсів та затверджується їх керівником. 

На основі програми та переліку навчально-виробничих робіт 

відповідно до вимог методичних рекомендацій, вказівок, настанов, 

положень з проведення практичних заходів з підготовки до дій у НС, 

в залежності від виду навчального заняття з практичного навчання МВН 

складають:   План проведення уроку практичного навчання, План 

інструкторко-методичного заняття, План інструктажу, Плани 

практики з проведення комплексних об'єктових навчань,  тренувань, 

спеціальних навчально-організаційних заходів з цивільного захисту, які 

затверджуються у завідуючого курсами і є особистими робочими 

документами майстра (додатки 3,4,5,6,7). 

 Плани складаються за формою наданою в додатках з дотриманням 

педагогічних та методичних вимог і відображають мету, короткий 

зміст інструктажу на робочому місці слухача, послідовність і 

організацію виконання практичної роботи, порядок одержання 

консультацій від майстра виробничого навчання і заслуховування ним 

звіту про виконану роботу, та при необхідності, операційні карти 

виконання навчально-виробничих робіт на основі теоретичного 

матеріалу. 

 Під час практики слухачів майстри розробляють плани робіт на кожен 

робочий день. За результатами практики з проведення спеціальних 

об’єктових навчань, тренувань складається відповідний звіт (додаток 

8), який за підпорядкуванням передається до уповноваженого органу з 

питань НС та один примірник завідувачу курсами. 

Для обліку заходів, що проведені МВН на СГД ведуться: журнали обліку 

роботи майстрів виробничого навчання; обліку практичного навчання.  

Облік роботи майстра виробничого навчання ведеться у журналі обліку 

роботи майстра виробничого навчання міських курсів за рік (додаток 9) 

та відображає заходи з курсового, практичного навчання, надання 

консультаційно-методичної та практичної допомоги керівництву 

підприємств, установ, організацій та  навчальних закладів з підготовки 

населення до дій за надзвичайних ситуацій, а також заходи навчально-

методичної та організаційної роботи.  

Журнал обліку  практичного  навчання (додаток 10) ведеться для 

кожного суб’єкта господарської діяльності, який внесений до плану-

графіка проведення на підприємствах, в установах, організаціях 

спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту, а також 

навчального закладу, у якому сплановано “День цивільного захисту” або 

“Тиждень безпеки дитини” на навчальний рік. У журналі відображаються 

заходи, які проводяться майстрами виробничого навчання на суб’єкті 

господарської діяльності або в навчальному закладі, згідно з програмою 

практичної підготовки. 
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Облік консультацій, наданих майстрами виробничого навчання під час 

роботи на підприємствах, в установах, організаціях, ведеться в розділі II 

журналу обліку практичного навчання. 

 

Основні форми  навчальних занять з практичного навчання. 

 

Уроки практичного навчання проводяться МВН за індивідуальною (з 

керівником групи управління навчанням), груповою (з працівниками штабу з 

ліквідації НС, командирами формувань, які проводять під час навчання 

тактико-спеціальні навчання) або змішаною формами.  

До факторів визначення МВН форм організації уроку практичного навчання 

відносяться: чисельність тих, хто навчається, місце навчання (навчальне 

містечко, дільниця, робоче місце на виробництві), термін навчання та 

технологія виконання робіт, дій яким навчаються. 

При індивідуальній формі проведення уроку передбачається, що слухач 

безпосередньо на виробництві за консультацією майстра виробничого 

навчання виконує різні за змістом персонально для нього підібрані 

відповідно до програми завдання. 

При груповій формі всі слухачі на навчальному містечку, ділянці або 

безпосередньо на робочих місцях виробництва виконують відповідно до 

програми однакові або однотипні завдання. Рекомендована кількість 

слухачів при груповій формі проведення практичної підготовки на 

суб’єктах господарювання складає 5-15 чоловік. Допомога слухачам 

надається у формі групових інструктажів з виконання конкретного 

навчального завдання з наступною організацією контролю за виконанням 

робіт. Групова форма найбільш ефективна при виконанні слухачами простих 

робіт або тих, що носять однотипний характер. 

 

Основні види навчальних занять з практичного навчання 

 

Практичне навчання проводиться на робочих місцях слухачів на 

підприємствах, в установах і організаціях, а також на спеціально 

обладнаних навчальних місцях полігонів і містечок з практичного 

відпрацювання етапів навчань, тренувань та інших практичних заходів за 

такими видами занять: урок практичного навчання, інструкторсько-

методичне заняття, інструктаж, практика з проведення спеціальних 

об’єктових навчань, тренувань, спеціальних навчально-організаційних 

заходів з цивільного захисту. 

Урок практичного навчання проводиться МВН безпосередньо на 

робочому місці слухачів або спеціально обладнаних навчальних місцях по 

плану навчання, тренування. Ці уроки передбачають володіння слухачем 

теоретичним матеріалом за відповідною програмою постійно діючого 

семінару, за яким і виконуються завдання згідно з переліком навчально-

виробничих робіт. Тому, як правило, уроки проводяться із слухачами, які 

пройшли навчання за навчальними категоріями: керівник групи управління 
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комплексним об’єктовим навчанням, тренуванням; начальник штабу з 

ліквідації НС; керівний та начальницький склад невоєнізованих формувань 

цивільного захисту, працівники диспетчерських служб. 

Під час уроків практичного навчання кожен слухач вчиться раціонально, 

відповідно до встановлених програмою норм часу самостійно за 

допомогою теоретичного матеріалу виконувати навчально-виробничі 

роботи пов’язані з підготовкою до організації та проведення спеціальних 

об’єктових навчань, тренувань, і у випадку виникнення питань одержати 

особисту консультацію від майстра виробничого навчання. 

Урок практичного навчання по тривалості дорівнює шести урокам (до 6 

академічних годин) і, як звичайний урок, може містити у собі опитування, 

пояснення й закріплення матеріалу. 

На початку уроку МВН проводиться інструктаж на робочому місці 

слухача, надаються пояснення до виконання практичного завдання, при 

необхідності складаються операційні карти виконання навчально-

виробничих робіт на основі теоретичного матеріалу. 

В подальшому МВН контролюється хід виконання практичного завдання, 

при необхідності надаються консультації, заслуховується звіт про 

виконану роботу. 

Інструкторсько-методичні заняття проводяться МВН з персоналом 

підприємств, установ, організацій, який під час проведення спеціальних 

об’єктових навчань, тренувань виконує обов’язки заступників, 

помічників керівника навчанням, тренуванням, начальників 

спеціалізованих служб ЦЗ, входить до складу посередницького апарату, 

штабу з ліквідації НС.  

Мета інструкторсько-методичного заняття підготувати його учасників до 

вибору і застосування найбільш прийнятних методів і прийомів роботи 

під час відпрацювання етапів навчання, тренування, підготовки особистих 

планів роботи та матеріалів для розбору навчання, тренування. 

Тривалість інструкторсько-методичного заняття визначається 

навчальними цілями, кількістю навчальних питань та ступенем 

підготовки керівників навчальних груп з підготовки працівників з 

питань захисту і дій у НС. 

Під час заняття до його учасників доводиться тема навчання, тренування, 

навчальні цілі та навчальні питання що будуть відпрацьовуватися за 

етапами навчання, тренування, обстановка, визначена планом навчання, 

тренування, найбільш доцільні дії, тих хто навчається та критерії 

оцінки навчання, тренування. Заняття проводяться з кожного або 

одночасно з декількох етапів навчання, тренування. На занятті МВН 

роз’яснює особливості проведення етапів навчання, тренування, виходячи 

із специфіки організації та виконання заходів цивільного захисту на 

суб’єкті господарювання. 

До учасників заняття доводиться порядок розробки та змістовність 

особистих планів роботи та порядок представлення матеріалів із 

розбору навчання, тренування. 
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В особистих планах роботи, як правило відображаються питання: 

- тема та мета для конкретної навчальної категорії; 

- етапи, навчальні періоди, їх зміст та тривалість; 

- навчальні питання по кожному періоду, час і метод їх відпрацювання (у 

частині що стосується заступника, помічника або посередника); 

-зміст, способи, час вручення ввідних та порядок їх відпрацювання з 

тими, хто навчається. 

Окремо проводяться заняття з керівниками навчальних груп з підготовки 

працівників на підприємствах, в установах та організаціях з питань 

захисту і дій у НС. Заняття проводяться майстрами виробничого 

навчання за один день до вивчення працівниками тематики загальної 

програми підготовки населення до дій у НС. Мета цих занять - 

підготувати керівників до якісного проведення занять, вибору та 

застосуванню методів і прийомів навчання, використанню навчального 

часу і матеріально технічних засобів.  

За формою цільового інструктажу проводяться заняття з групою 

працівників, які відповідно до плануючих документів з організації та 

проведення спеціального об’єктового навчання, тренування 

призначаються керівниками на навчальних місцях, або залучаються до 

робіт з імітації, нарощування обстановки або виконують у ході навчання, 

тренування практичні роботи з використанням техніки, інструментів, 

приладів тощо. 

Під час самостійної роботи слухачів за програмою практичного навчання 

майстром, за заявкою керівництва СГД, можуть проводитися заняття з 

виробничим персоналом за програмою загальної підготовки населення до 

дій у НС. 

Під час практики слухачів з проведення спеціальних об’єктових 

навчань, тренувань МВН здійснюють посередницькі функції при групі 

управління навчанням, тренуванням шляхом створення навчальної 

обстановки, її нарощування, контролю і оцінки дій слухачів згідно 

критеріїв оцінки спеціальних об’єктових навчань, тренувань, зокрема 

щодо оцінки обстановки, проведення розрахунків сил і засобів та 

прийняття рішення на ліквідацію НС, оформлення протоколів засідань 

комісій, своєчасності і правильності постановки завдань на проведення 

заходів. Беруть участь у підготовці та проведенні розбору з 

відпрацювання навчальних питань за планами проведення навчання, 

тренування. У ході розбору майстер надає рекомендації відносно заходів, 

які доцільно провести з уточнення плануючої документації, організації 

навчального процесу з питань навчання різних категорій працівників 

діям в умовах НС, а також всіх видів забезпечення для підтримання 

готовності системи цивільного захисту суб’єкта на достатньому рівні. 

Для удосконалення співпраці з підприємствами, а також створення 

системи єдиних поглядів на методику проведення навчань, тренувань 

періодично проводяться показові навчання, тренування. До їх 

проведення залучаються працівники навчально-методичного центру, 
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штатні працівники з питань цивільного захисту підприємств, установ, 

організацій. Матеріали показових заходів узагальнюються, 

вдосконалюються і поширюються як зразкові. 

При роботі на СГД майстри виробничого навчання, за сприяння 

працівників методичного кабінету центру повинні надавати керівництву 

суб’єкта допомогу у створенні навчально-матеріальної бази, розробці 

методичних та наочних матеріалами з проведення тих чи інших заходів. Це 

дасть змогу керівництву суб’єктів організовувати та проводити заходи з 

цивільного захисту у подальшому самостійно.  

 

Алгоритм роботи МВН з практичного навчання на СГД 

 

Попередньо: 

- отримати припис керівника структурного підрозділу з питань НС місцевого 

органу виконавчої влади або виконкому органу місцевого самоврядування, на 

підставі якого здійснюється робота на суб’єкті;  

- згідно розкладу занять з практичного навчання скласти в залежності від виду 

навчального заняття з практичного навчання   план практичного навчання, 

затвердити у завідувача курсами; 

- з керівником суб’єкту або особою, яка виконує обов’язки з ЦЗ погодити час 

прибуття на суб’єкт для проведення практичних занять; 

В подальшому: 

- прибути на суб’єкт, відрекомендуватися його керівнику, довести план роботи 

і послідовність виконання зазначених в ньому заходів, розробити графік 

відвідувань, спільний план наступних заходів співпраці; 

- поряд із заходами з практичного навчання, ознайомитись із загальним 

станом цивільного захисту підприємства,  станом фактичної роботи щодо 

організації і проведення занять в навчальних групах та її якості, наявністю 

необхідної документації - плануючих документів з питань організації 

підготовки згідно відпрацьованого (рекомендованого) переліку та якістю їх 

змісту; 

- у разі потреби, разом із спеціально призначеною особою з питань НС 

суб’єкту, скласти пропозиції щодо  корегування документації, які надати на 

затвердження начальнику цивільного захисту суб’єкту господарювання. 

 

Рекомендації майстру виробничого навчання 

  Робота майстра має специфіку, яка полягає у поєднанні в своїй 

повсякденній професійній діяльності елементів викладацької, методичної та 

практичної роботи на суб’єктах господарювання під час підготовки та 

проведення навчань та тренувань. 

Робота з керівництвом суб’єкту господарювання починається зі 

встановлення контакту на засадах взаємоповаги та толерантності. Майстер 

повинен донести до свідомості керівника те, що прагне не контролювати 

його діяльність у сфері цивільного захисту, а має на меті всебічно 

допомагати та сприяти її повноцінному здійсненню. 
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Майстер повинен, в першу чергу, ознайомитись з реальним станом 

організації цивільного захисту. Разом із спеціально призначеною особою з 

питань НС СГД вони окреслюють спектр проблем, які допоможе розв’язати 

проведення навчань на гідному рівні.  

Розробка графіку відвідувань відбувається з урахуванням 

індивідуального ритму роботи керівників підприємства та спеціально 

призначеної особи з питань НС СГД. 

Аналіз стану заходів з цивільного захисту має проводитися в атмосфері 

співпраці. Під час обговорення слід спонукати керівництво СГД до того, 

аби недоліки, позитивні зрушення в роботі та шляхи подолання проблем 

висловлювалися самими учасниками навчального процесу. Давати готові 

рецепти і висувати безапеляційні вимоги та судження не потрібно. 

Майстер повинен розуміти, що його роль у житті підприємства не 

вичерпується з завершенням навчання. Увага до розвитку стану цивільного 

захисту на СГД, систематичні відвідування, готовність до співпраці та 

допомоги завжди дають позитивний результат. 
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Додаток 1  

                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                               Начальник територіальної підсистеми 

                                                           цивільного захисту 

                                                                      

________________________________                                     

ПЛАН-ГРАФІК 

проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних 

об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-

тренувальних занять на потенційно небезпечних об’єктах __________ з 

відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями у ______ році. 

№ 

з/

п 

 

Найменув

ання 

підприємс

тв, 

установ. 

організаці

й 

На 20___ рік  

 

Особа, яка 

надає 

методичну 

допомогу у 

проведенні 

навчань, 

тренувань 

сі
ч
ен
ь 

л
ю
ти
й

 

б
ер
ез
ен
ь 

к
в
іт
ен
ь 

тр
ав
ен
ь 

ч
ер
в
ен
ь 

л
и
п
ен
ь 

се
р
п
ен
ь 

в
ер
ес
ен
ь 

ж
о
в
те
н
ь 

л
и
ст
о
п
ад

 

 
гр
у
д
ен
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 І. Комплексні об’єктові навчання 

               

               

 ІІ. Комплексні об’єктові тренування 

               

               

Підготовка і проведення “Днів ЦЗ” та ОТ в загальноосвітніх закладах  

               

               

Підготовка і проведення “Тижнів безпеки дитини” на ОТ в дошкільних 

закладах  

               

               

 ІІІ. Штабні об’єктові тренування 

               

               

ІV. Навчально-тренувальні заняття на ПНО 

               

               

Організація і проведення заходів ЦЗ (ЦО) в дитячих оздоровчих і 

пришкільних таборах: 
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Примітка ( умовні позначення):        Урок практичного навчання 

                                                 Інструкторсько-методичне заняття 

                                                 Практика проведення КОН (КОТ) 

                                                              Роздільного штабного об’єктового 

тренування  

Керівник структурного підрозділу 

з питань НС 

____________________________ 

                         “___”_______20_ р.  

Завідувач міськими курсами  

  м. _____________________  

________________________       

“__” _________ 20_ р. 
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Додаток 2  

                                                                                                                             

Варіант 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                           Завідувач міськими 

курсами  

                                                                                           м. 

_____________________   

                                                                                            

________________________         

“__” _________ 20____ р                                   

   

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

з практичного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів 

і фахівців м.________ на ________ 20___ року 

Число, 

день 

провед

ення 

Кільк

ість 

годин 

Форма 

практ

ичног

о 

навча

ння 

Номер 

навчального 

елементу та 

найменування 

навчально-

методичного 

завдання 

Місце 

проведення 

Посада, 

прізвище 

керівника 

заняття 

22.02.2

0_ 

понеді

лок 

 

 

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

ЧДТУ ім. 

Б.Хмельниц

ького 

Заступник 

начальника 

обласних курсів  

8 

годин 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

ДП НФК  

“Фотоприла

д” 

МВН 

 

8 

годин 

 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

УМГ 

«Черкаситр

ансгаз» 

МВН 
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8 

годин 

 

 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

ВАТ 

“Азот” 

МВН  

 

8 

годин 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

Міська 

лікарня  

№ 2  

МВН 

23.02.2

0_ 

вівтор

ок 

 

 

 

 

 

8 

годин 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

ВАТ 

“Річковий 

порт” 

МВН 

 

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

КП 

“Черкасиво

доканал” 

 

МВН 

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ1  КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

Міська 

дитяча 

лікарня  

МВН 

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОН 

Розробка 

плануючої 

документації 

ДП 

“Черкаськи

й завод 

хімреактиві

в” 

МВН  

 

24.02.2

0_ 

середа 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

ТОВ 

Фаворит-

2003 

МВН 
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8 

годин 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

ЧОУ 

Національн

ого банку 

“Україна” 

МВН 

 

8 

годин 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

Черкаська 

митниця 

МВН  

 

8 

годин 

 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

Обласний 

псіхонервол

огічн. 

диспансер 

МВН 

 

25.02.2

0_  

четвер

г 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

ВАТ 

“Укрпєзо” 

МВН 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

АЗС ТОВ 

“Топ-трейд 

плюс” 

МВН 

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

КП 

“Богдан” 

МВН  

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

Аптека № 

182 

МВН 
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26.02.2

010  

пятниц

я 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

ВАТ  

“Черкасиліс

госп” 

МВН 

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

ВАТ 

“Черкаськи

й 

лакофарбов

ий завод 

Аврора” 

МВН 

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

ДП ЧПК 

“Фарма 

ТОВ ЧПК” 

МВН  

 

8 

годин 

Урок 

практ

ичног

о 

навча

ння 

НВЗ 1 КОТ 

Розробка 

плануючої 

документації 

ЗАТ   

Обласна 

фірма  

“Медтехнік

а” 

МВН 

 

 

 

Старший майстер  

виробничого навчання                          ________________________________                                             
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Додаток 3 

                                                                                                                             

Варіант 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

                  Завідувач міськими курсами 

                   м. _____________________                                                                                             

      “__” _________ 20____ р                                   

                                                                                            

                                                                                             

 

ПЛАН 

проведення уроку практичного навчання 

 

Тема:       НВЗ-1   Розроблення документів з організації та проведення  

навчання. 

            НЕ-1.1  Розроблення та затвердження наказу керівника СГД про 

проведення     навчання.   

          НЕ-1.2  Розроблення календарного плану підготовки навчання. 

Категорія слухачів:   Керівник та особовий  склад  групи  управління . 

  Навчальна мета:   Ознайомлення слухачів  з загальними вимогами до 

методики проведення та формами і методами підготовки та проведення КОН. 

Час проведення :      год.                   

 Місце проведення :   

Навчально-матеріальне забезпечення: 

 Наочні посібники:   Кращий досвід організації і проведення комплексного 

об’єктового навчання ЧФ  ВАТ  “Укртелеком”.   

 

№ 

з/п 

 

Навчальні елементи та стислі тезиси їх 

змісту 

Час 

(год

ин) 

Довідкові, пояснювальні 

та інші відомості 

1 Вступне слово Довожу до слухачів 

мету заняття, порядок його 

проведення.  

  

  2 

 

 

 

 

Перше навчальне питання  

 Розроблення та затвердження наказу 

керівника СГД про проведення 

навчання. 

Визначення структури наказу. 

Відпрацювання змісту  констатуючої 

частини  наказу, змісту розпорядчої 

  

Заняття проведені 

№ навч. 

групи 

Дата Час 
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 3 

 

 

Друге навчальне питання  

Розроблення календарного плану 

підготовки навчання. 

Визначення основних заходів  з 

підготовки до навчання, чергу і терміни 

їх виконання та осіб, які відповідають 

за виконання. Відпрацювання змісту 

календарного плану підготовки 

навчання. Оформлення проекту 

календарного плану підготовки 

навчання, його погодження та підпис у 

керівника. 

  

 4 Завершальна частина Підвожу 

підсумки заняття. Ставлю завдання на 

самостійну роботу. 

  

       Навчальна література 

1. Закон України “Про захист населення і територій від НС 

техногенного і природного характеру”, 2000 р. 

2. Наказ МНС України від 23.04.01 № 97 “Про затвердження порядку 

здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та 

організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного 

характеру”. 

3. Наказ МНС України від 14.10.98 р. № 317 “Про затвердження 

рекомендацій щодо організації і проведення комплексних об’єктових 

навчань (тренувань) з цивільної оборони на СГД”. 

       4. Наказ МНС України  “Про затвердження положення про 

організацію  навчального процесу з функціонального навчання у мережі 

навчально-методичних установ єдиної системи ЦЗ” від 10.07.2008 р.   № 

514. 

             5.  Навчальний посібник “Організація функціонального навчання 

у сфері ЦЗ”  С.І. Осипенко, А.В. Іванов Київ-07 ; 

       6.   Навчальний посібник “Основи цивільного захисту”  Київ-2008. 

 

           

    Майстер виробничого навчання                 ___________          

______________ 

                                                                             (підпис)              (Ініціали, 

прізвище) 
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Додаток 4 

                                                                                                                           

Варіант 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                               Завідувач міськими курсами 

                                м. _____________________                                                                  

                   “__” _________ 20____ р                                    

 

                                                                                            

ПЛАН 

проведення  занять з керівним складом груп управління 

комплексним об’єктовим навчанням та тренуванням ЦО 

Тема: 2.15.   Порядок проведення практичних заходів з захисту працівників 

СГД від наслідків надзвичайних ситуацій. 

Навчальна мета: Навчити слухачів організовувати та проводити заходи 

щодо захисту працівників СГД від наслідків надзвичайних ситуацій.  

Місце проведення : клас ЦЗ 

Метод проведення: інструкторсько-методичне заняття 

Час проведення : 1 година                    

Учбово-методичні матеріали: 

1. Зразки документації по підготовці до проведення КОН. 

2.     Зразки документації по підготовці до проведення КОТ. 

Навчальні питання і розрахунок часу 

Вступна частина – 5 хв. 

Перше навчально питання – 10 хв. 

Складання плану проведення практичних заходів з захисту персоналу від 

наслідків надзвичайних ситуацій 

Друге навчальне питання – 25 хв. 

Організація роботи керівного складу під час проведення практичних заходів 

щодо захисту працюючих від наслідків  надзвичайних ситуацій 

Підведення підсумків занять – 5 хв. 

Навчальна література 

1.Наказ МНС України від 23.04.01 № 97 “Про затвердження порядку 

здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та 

організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного 

характеру”. 

2.Наказ МНС України від 14.10.98 р. № 317 “Про затвердження 

рекомендацій щодо організації і проведення комплексних об’єктових 

навчань (тренувань) з цивільної оборони на СГД”. 

 3.Рекомендації МНС України по підготовці та проведенню об’єктових 

тренувань щодо порядку дій органів управління і сил ЦО у надзвичайних 

ситуаціях, 1998р. 

    4.Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих 

формувань ЦО, робітників та службовців, працівників сільського  

Заняття проведені 

№ навч. 

групи 

Дата Час 
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господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій  у 

надзвичайних ситуаціях. Частина 1. Київ, ЗАТ “Українська технологічна 

група”, 2000р. 

               5.Періодичні видання МНС України 1198-2009р. 

      ВСУП 

 Велике значення для якісного відпрацювання практичних заходів має 

планування та організація проведення цих заходів. 

   Під час планування практичних заходів на КОН, КОТ слід  враховувати 

наступне: 

    З метою запобігання зриву робочого циклу залучення великої кількості 

працюючих бажано здійснювати у часи перед кінцем робочої зміни, або 

робочого дня, тобто в період перезміни. 

   Особовий склад невоєнізованих формувань слід залучати послідовно, 

одне за одним формування, щоб не відривати одночасно багато зайвих 

людей. 

   Використовувати формування слід у тій послідовності, як це 

передбачено планом реагування на надзвичайні ситуації. 

   1.Складання плану проведення практичних заходів щодо захисту 

працівників від наслідків надзвичайних ситуацій. 

Використовуючи розділ календарного плану дій у режимах діяльності 

об’єктової підсистеми цивільного захисту складається план проведення 

практичних заходів щодо захисту працівників від наслідків  надзвичайних 

ситуацій урахуванням вищенаведених рекомендацій.  

 2.Організація роботи керівного складу під час проведення заходів 

щодо захисту персоналу від наслідків  надзвичайних ситуацій. 

 При  розгляді цього питання залучаю усе керівництво 

навчанням(тренуванням) , щоб кожний керівник, котрий задіяний на 

проведенні того чи іншого заходу, чітко собі усвідомив порядок дій у той, 

чи іншій ситуації. 

 Заходи проводяться послідовно, як записано у плані. 

 При проведення заходу керівник, котрий його проводить, повинен 

добиватися від підлеглих чітких і правильних дій. 

У разі неправильного виконання підлеглими навчального прийому, 

керівник має право на повторне проведення цього прийому до повного 

засвоєння підлеглими правил виконання завдання. 

З метою кращого оволодіння прийомами виконання того чи іншого 

завдання, керівник може показати підлеглим, як правильно виконати 

завдання. 

Керівник  навчання слідкує за повнотою виконання всіх завдань навчання. 

Особливою турботою керівництва має бути контроль за додержанням 

підлеглими правил техніки безпеки під час навчання. 

Підведення підсумків. 

Підвожу підсумки заняття. Відповідаю на запитання слухачів. 

Оголошую оцінки, визначаю кращих. 

Ставлю завдання на самостійну роботу щодо відпрацювання документів.  
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Майстер виробничого навчання      ______             ________________ 

 

Додаток 5 

                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                         Завідувач міськими 

курсами 

                                                                                         м. 

_____________________                                                                                             

                                                                            “__” _________ 20____ р                                   

ПЛАН   

роботи  на 

__________________________________________________________________ 

під час практики слухачів на комплексному об’єктовому навчанні з ЦО 

№ 

з/п 

Заходи, що проводяться Зауваження Що зроблено на 

суб’єкті 
Перший день практики  “___”_____________200__р. 

1 Участь у КОН в якості 

посередника 

  

2 Доповідь в УНС міста про початок 

КОН 

  

3 Проведення хронометражу: 

- оповіщення КС СГД; 

- збору КС СГД; 

- приведення у готовність 

формувань ЦО; 

-  приведення у готовність 

сховищ; 

- розгортання пункту видачі ЗІЗ; 

- розгортання постів РХС. 

  

4 Контроль за якістю та повнотою 

виконання заходів з плану КОН 

  

5 Контроль за дотриманням заходів 

безпеки. 

  

6 Участь у нараді НЦО про 

результати 1-го дня КОН. 

  

Другий день практики  “___”_____________200__р. 

1 Контроль проведення практичних 

заходів КОН. 

  

2 Хронометраж заходів з евакуації.   
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3 Контроль за правильним 

виконанням навчальних питань 

КОН: 

- оцінка обстановки та постановка 

завдань; 

- організація пошукових робіт; 

- організація та проведення РІНР; 

- надання ПМД постраждалим; 

- евакуація постраждалих у 

лікарняні заклади; 

-забезпечення дій сил ЦО та 

життєзабезпечення населення у 

НС; 

- проведення спеціальної обробки 

техніки та майна і санітарної 

обробки людей. 

  

4 Контроль за дотриманням заходів 

безпеки. 

  

5 Участь у попередньому розборі 

КОН. 

  

6 Складання звіту про проведення 

КОН. 

  

7 Доповідь НЦО СГД про 

результати роботи на ГД. 

  

9 Доповідь в УНС міста про 

закінчення КОН. 

  

Майстер виробничого навчання         ______    ___________________ 
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Додаток 6 

                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                               Завідувач міськими курсами 

                                                                                         м. 

_____________________                                                                                             

                                                                            “__” _________ 20____ р                                   

ПЛАН  

роботи на 

__________________________________________________________________ 

під час практики слухачів на комплексному об’єктовому тренуванні з ЦО 

“______”__________________200__року 

№ 

з/п 

Заходи, що проводяться Зауваження Що зроблено на 

суб’єкті 

1 Участь у КОТ в якості 

посередника 

  

2 Доповідь в УНС міста про 

початок КОТ 

  

3 Проведення хронометражу: 

- оповіщення КС СГД; 

- збору КС СГД; 

- приведення у готовність 

формувань ЦО; 

-  приведення у готовність 

сховищ; 

- розгортання пункту видачі 

ЗІЗ; 

- розгортання постів РХС. 

  

4 Хронометраж заходів з 

евакуації. 
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5 Контроль за правильним 

виконанням навчальних питань 

КОТ: 

- оцінка обстановки та 

постановка завдань; 

- організація пошукових робіт; 

- організація та проведення 

РІНР; 

- надання ПМД постраждалим; 

- евакуація постраждалих у 

лікарняні заклади; 

- забезпечення дій сил ЦО 

та життєзабезпечення 

населення у НС; 

- проведення спеціальної 

обробки техніки та майна і 

санітарної обробки людей. 

  

6 Контроль за дотриманням 

заходів безпеки. 

  

7 Участь у попередньому розборі 

КОТ. 

  

8 Складання звіту про 

проведення КОТ. 

  

9 Доповідь НЦО СГД про 

результати роботи на СГД. 

  

10 Доповідь в УНС міста про 

закінчення КОТ. 

  

Майстер виробничого навчання          ______      __________________ 
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Додаток 7 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                               Завідувач міськими курсами 

                                                                                         м. 

_____________________                                                                                             

                                                                            “__” _________ 20____ р                                   

ПЛАН 

 роботи  на 

______________________________________________________________ 

під час практики слухачів на штабному об’єктовому тренуванні з ЦЗ 

“______”__________________200__року 

№ 

з/

п 

Заходи, що проводяться Зауваження Що зроблено на 

суб’єкті 

1 Участь у ШОТ в якості 

посередника 

  

2 Доповідь в УНС міста про початок 

ШОТ 

  

3 Проведення хронометражу: 

- оповіщення КС СГД; 

  - збору КС СГД; 

  

4 - оцінка дій учасників ШОТ; 

- постановка завдання на ШОТ; 

- оцінка обстановки, що склалася; 

-подання пропозицій 

начальниками служб начальника 

ЦО СГД щодо реагування на НС; 

-постановка завдань НЦО 

підлеглим на ліквідацію 

(локалізацію, реагування) НС; 

- якість відпрацювання документів. 

  

5 Контроль за якістю виконання 

заходів плану ШОТ. 

  

6 Участь у попередньому розборі  

ШОТ. 

  

7 Складання звіту про проведення 

ШОТ. 

  

8 Доповідь НЦО СГД про результати 

роботи на СГД. 
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Майстер виробничого навчання              ______       _______________ 
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Додаток 8 

 

 

ЗВІТ  

про організацію проведення комплексного об’єктового тренування 

  

   За темою  _________________________________________ 

 Тривалість комплексного об’єктового тренування ____ 

 Керівник комплексного об’єктового тренування  ______ 

 На комплексні об’єктові тренування залучались: 

 Органи управління ЦЗ __________ чол. _______________ 

 Формувань ЦЗ  __________________ чол. ______________ 

 Інші підрозділи __________________ чол. ______________ 

 Робітники, службовці, працівники сільського господарства __ 

чол. 

1. Повнота і якість відпрацювання плануючих документів з комплексного 

об’єктового тренування, доцільність та реальність задуму навчання. 

2. Оцінка дій органів управління. 

    Організація збору, узагальнення даних і оцінка обстановки, проведення 

необхідних розрахунків, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо 

рішення та відповідність завдань, які поставлені перед підлеглими, задуму 

і обстановці. 

     Розробка документів та проведення відповідних заходів з ЦЗ, чітке і 

наочне нанесення обстановки. 

     Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних 

робіт, контроль за діями чергового диспетчера, начальників цехів, 

інженерно-технічних працівників щодо оперативного залучення чергових 

аварійних груп та інших сил і засобів для локалізації аварій. 

      Підготовка до роботи пунктів управління (засобів управління), 

розгортання на них роботи робочими розрахунками (оперативними 

групами). Розгортання системи зв’язку та оповіщення і забезпечення її 

безперервної роботи. 

3. Відповідність створеної обстановки характеру виробництва, розробка 

ввідних даних щодо обсягу, ступеня деталізації джерел та часу їх 

надходження з урахуванням реальних можливостей. Зміст ввідних щодо 

нарощування обстановки. 

4. Оцінка дій невоєнізованих формувань, що тренувалися. 

     Правильність і доцільність прийнятих командирами невоєнізованих 

формувань рішень. Своєчасність прибуття до об’єкта (місця) проведення 

рятувальних робіт. 

      Результати практичних дій невоєнізованих формувань з використання 

засобів механізації, техніки, приладів, проведення аварійно-рятувальних 

робіт та надання постраждалим першої долікарської допомоги. 

5.  Відпрацювання сигналів оповіщення ЦО і дії тих, хто навчається, за 

ними. 
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6. Перелік робіт, виконаних для суб’єкта господарської діяльності, в період 

підготовки та проведення комплексних об’єктових тренувань з цивільного 

захисту. 

    7. Перелік робіт з вдосконалення навчально-матеріальної бази суб’єкта 

господарської діяльності при проведенні комплексних об’єктових 

тренувань з цивільного захисту з залученням до роботи невоєнізованих 

формувань, монтажних і спеціалізованих підрозділів (служб). 

    8. Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи суб’єкта 

господарської діяльності при можливому впливі аварій і стихійних лих на 

інженерно-технічний комплекс СГД з метою проведення подальших 

організаційних, технологічних та інженерно-технічних заходів. 

 

Керівник комплексного  

об’єктового тренування   ____________    _____________________ 

    (Підпис)  (Ініціали, прізвище) 

   

Посередник при суб’єкті  

господарської діяльності _____________    ___________________ 

    (Підпис)  (Ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  9  

 

 

                                                   ЖУРНАЛ 

                     обліку роботи майстра виробничого навчання 

                              _______ міських курсів 

                                          за 200_рік 

 

 

 

 

 

Майстер виробничого навчання______________________________ 
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Початий__

_________

_________

____ 

Закінчений

_________

_________

____ 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

ЗАТВЕРД

ЖУЮ 

                                                                                         

Завідувач міськими курсами 

                                                                                         м. 

_____________________                                                                                             

                                                                            “__” _________ 20____ р                                   

Облік роботи майстра виробничого навчання за_____ 200__р. 

Дата Кількість 

годин на 

проведення 

заходу 

Місце 

проведення 

заходу 

Найменування 

проведених 

заходів 

Кількість 

осіб, що 

пройшли 

навчання 

     

І. Курсове (теоретичне) навчання згідно з програмами 

постійно діючих семінарів 

     

ІІ. Практичне навчання (згідно з програмами практичної 

підготовки) 

     

ІІІ. Надання консультаційно-методичної та практичної 

допомоги керівництву підприємств, установ, організацій та 

навчальних закладів з підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях 

     

IV.Навчально-методична робота 



 30

Майстер 

виробничо

го 

навчання                                    

_________

___ 

 

Журнал заводиться на рік, заповнюється індивідуально майстром 

виробничого навчання міських курсів за результатами його основних 

видів роботи за місяць та затверджується завідувачем курсів. 

Розділи І, II, III журналу заповнюються відповідно до переліку робіт, 

які пов’язані з наданням консультаційно-методичної та практичної 

допомоги керівництву підприємств, установ, організацій та навчальних 

закладів з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях . 

У розділі IV відображаються заходи, пов’язані з підвищенням 

ефективності навчального процесу на курсах, розвитком професійної 

майстерності майстра виробничого навчання тощо. 

У розділі V журналу відображаються заходи, пов’язані з участю 

майстра у нарадах, профорієнтаційної та позашкільної роботі з 

питань ЦЗ та БЖД з молоддю, у заходах з контролю та оперативної 

підготовки органів управління та СГД з питань ЦЗ за планами 

управлінь (відділів) з НС місцевих органів влади тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

V.Організаційна робота 

     

VI.Інші види робіт 
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Додаток 10  

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРАКТИЧОГО НАВЧАННЯ 

на________________________________ 

(підприємство, установа, організація, навчальний заклад) 

Розділ І. Облік занять з практичної підготовки 

Да

та 

Найменування 

навчально-

виробничого 

завдання згідно з 

програмою 

практичної 

Номер 

навчаль

ного 

елемент

у та вид 

заняття 

Кільк

ість 

годин 

Посади, 

прізвища 

осіб, з 

якими 

проведен

о заняття 

Підпис 

майстра 

1 2 3 4 

 

5 6 

      
Розділ II. Облік проведених консультацій 

Да

та 

Тема та 

стислий 

зміст 

консультац

Кільк

ість 

годин 

Посада та 

прізвище 

особи, якої 

надано 

Підпис 

особи, якої 

надано 

консультаці

Підпис 

майстра 

1 2 3 4 5 6 

      
Розділ III. Оцінка проведеного практичного заходу 

№ 

з/п 

Показники 

оцінки 

          Критерії оцінки практичного 

заходу 

 

 

 

 

"Відмінно" 

 

"Добре" 

 

"Задовільно" 

 1 2 3 4 5 

1 

 

Загальна 

кількість 

учасників: 

формувань 

90%  80%  70%  
70% 60% 50% 

2     

3     

Загальна оцінка 

суб’єкта за 

проведений 

   

Директор __________________________________       _Підпис                                                     

(керівник)                  (підприємство, установа, організація)                                                      

(Ініціали, прізвище) 

  М.П. 

 

Журнал ведеться на кожен суб’єкт господарської діяльності, який 

внесений до план-графіку проведення на підприємствах, установах, 

організаціях спеціальних об'єктових навчань, тренувань з цивільного 

захисту, а також навчальний заклад, у якому сплановано “День цивільного 

захисту ” або “Тиждень безпеки дитини ” на навчальний рік. 

У журналі відображаються заходи, які проводяться майстрами виробничого 

навчання на суб’єкті господарської діяльності або у навчальному закладі 

згідно з Програмою практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях 
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на підприємствах, установах та організаціях. 

У розділі II ведеться облік консультацій, які надаються майстрами курсів 

керівництву та працівникам СГД безпосередньо на суб’єкті. 

Розділ ІІІ Журналу заповнюється за результатами підсумкового практичного 

заходу (КОН, КОТ тощо), яким завершується підготовка керівництва та 

працівників підприємства, установи, організації до дій у надзвичайних 

ситуаціях. 

Оцінка практичного заходу в цілому здійснюється за критеріями, 

затвердженими відповідними нормативними документами. 

Проведення на суб’єкті всіх заходів, передбачених програмою практичної 

підготовки, керівник суб’єкту засвідчує особистим підписом, який 

скріплюється печаткою. 
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