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З метою організації навчання осіб рядового і начальницького складу ДСНС України, 

підтримання високого рівня їх професійної підготовки та вдосконалення знань, умінь і навичок 

професійної діяльності організовуються навчання у системі післядипломної освіти. 

Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки 

осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту шляхом 

поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок або отримання 

іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного 

досвіду. Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і 

включає:  

 перепідготовку – це отримання особою рядового і начальницького складу іншої 

спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти 

та практичного досвіду, або оволодіння іншою професією робітника, за наявності 

первинної професійної підготовки; 

 підвищення кваліфікації – набуття особами рядового і начальницького складу здатностей 

виконувати додаткові професійні завдання та обов’язки, розширювати і поглиблювати 

раніше здобуті професійні знання, вміння і навички в межах спеціальності за певним 

освітньо-професійним рівнем; 

 спеціалізацію – це набуття особою начальницького складу здатності виконувати окремі 

професійні завдання, та обов’язки, які мають особливості в межах спеціальності за 

певним освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

 стажування – це набуття особами рядового і начальницького складу практичного досвіду 

виконання професійних завдань та обов’язків за певною спеціальністю відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня на відповідних посадах.  

Перелік професійно-технічних навчальних закладів, навчальних та навчально-

методичних центрів, які проводять підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб рядового і 

молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник”, визначаються планами-графіками, які 

затверджуються ДСНС України та начальниками ГУ(У) ДСНС в АР Крим, областях, містах Київ 



та Севастополь. Перелік вищих навчальних закладів, які проводять підвищення кваліфікації, 

спеціалізацію та перепідготовку осіб середнього і старшого начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту, кількісні показники та категорії осіб, які підлягають навчанню, 

визначаються планами-графіками, які затверджуються ДСНС України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів 

цивільного захисту 

Особи рядового і начальницького складу, які успішно закінчили навчання, отримують 

свідоцтва про підвищення кваліфікації (спеціалізацію, перепідготовку), копії яких долучаються 

до їх особових справ. Результати підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації обов’язково враховуються при атестуванні, просуванні по службі, присвоєнні 

чергових спеціальних звань. 
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