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Професійна підготовка та післядипломна освіта – організований та цілеспрямований 

процес оволодіння особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного 

захисту знаннями, уміннями та навичками, необхідними для виконання професійно-службових 

завдань. Структуру професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і 

начальницького складу підрозділів цивільного захисту складають : 

 професійна підготовка, яка включає: 

- первинну професійну підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований 

робітник”; 

- підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями “молодший 

спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”; 

- підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

 післядипломна освіта усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів включає: 

- перепідготовку;  

- підвищення кваліфікації;  

- спеціалізацію; 

- стажування. 

Одним із головних чинників 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 є підвищення кваліфікації без відриву, від роботи. 

Підвищення кваліфікації без відриву від роботи проводиться на постійній основі в системі 

службової та самостійної підготовки за місцем служби. 

Службова підготовка – це комплекс навчально-виховних заходів з удосконалення знань, 

умінь, навичок та професійних якостей осіб рядового і начальницького складу органів і 



підрозділів цивільного захисту, який проводиться з метою забезпечення успішного виконання 

ними професійно-службових завдань, посадових інструкцій і полягає у здійснені системи 

органiзацiйних, дидактичних, технічних, оперативно-тактичних заходів та включає в себе:        

- функціональну підготовку; - загальнопрофільну підготовку; - тактичну підготовку;                   

- спеціальну фізичну підготовку; - загальну фізичну підготовку; - психологічну підготовку;        

- мобілізаційну підготовку; - гуманітарну підготовку. Заняття із службової підготовки 

включають теоретичну та практичну підготовку особового складу. Основними формами 

теоретичної підготовки є: -класно-групове заняття; - лекція; - теоретичний семінар;                    

- виконання iндивiдуальних теоретичних завдань; - консультація; - самостійна робота над 

засвоєнням навчального матеріалу; - розбір пожеж і надзвичайних ситуацій; - навчальна 

екскурсія. Практична підготовка проводиться за такими формами: - практичне заняття;               

- практичне відпрацювання вправ і нормативів індивідуально та в складі підрозділу;                             

- тактико-спеціальне навчання; - групові вправи. Особи, які проводять заняття по службовій 

підготовці повинні мати навчально-методичні документи для проведення занять. 

Конспектування занять працівники зобов’язані вести у спеціальних зареєстрованих в 

канцеляріях зошитах. Особовий склад, який відсутній на заняттях, повинен самостійно 

опанувати пропущений матеріал протягом одного місяця. 

Самостійна підготовка – це безперервний процес самостійної роботи осіб рядового і 

начальницького складу з набуття, поглиблення та поповнення знань необхідних для успішного 

виконання ними функціональних обов’язків, визначених посадовими інструкціями за певними 

посадами. Вибір питань для самостійного навчання може бути обумовлений заінтересованістю 

та прагненням особи до поглиблення своїх знань і навичок напрямку діяльності, а також 

виходячи з необхідності ліквідувати недосконалість знань, що може призвести до помилок у 

роботі. 

Керівники і особи, які проводять заняття, протягом навчального року та під час 

проведення семінарів, практичних та підсумкових занять, а також шляхом співбесід і 

прийняття заліків повинні систематично здійснювати перевірку знань працівників, в обсязі 

програми по службовій підготовці та індивідуального плану самостійної підготовки. 
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