ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник АРЗ СП Управління
ДСНС України у Черкаській області
підполковник служби цивільного захисту
Богдан ДИЧЕНКО
«____» ___________ 2021 року
ЗВІТ
виконання плану роботи навчального пункту АРЗ СП Управління ДСНС України у Черкаській області
на 2020 рік
Вступ
На виконання план-графіку професійно-технічного навчання у Черкаській області на 2020 рік та замовлень
Управління, навчальним пунктом АРЗ СП проводилась робота спрямована на подальше підвищення професійного рівня
підготовки працівників підрозділів Управління та удосконалення навчально-матеріальної бази.
№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання

Фактичний стан виконання

1.Організаційні заходи
1.

Взяти участь у роботі педагогічної
ради

січень

1. Розглянуто та затверджено робочі навчальні програми
з професій, навчання з яких відбуватиметься в І кварталі
2020 року.
2. Доведено до працівників навчального пункту АРЗ СП
план-графік професійної підготовки кадрів.
3. Затверджено план роботи навчального пункту та
розклад занять на І квартал 2020 року.
4. Розгляд інших питань.
5. Інформація про виконання рішень попередньої
педради.

Причина невиконання

№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання
квітень

вересень

грудень

Фактичний стан виконання
1. Розглянуто та затверджено робочі навчальні програми
з професій, навчання з яких відбуватиметься в ІІ
кварталі 2020 року.
2. Затверджено плани роботи навчального пункту та
розклад занять на ІI квартал 2020 року.
3. Стан організації навчально-виробничого процесу у
навчальному пункті АРЗ СП.
4. Стан охорони праці в навчальному пункті.
5. Розгляд інших питань.
6. Інформація про виконання рішень попередньої
педради.
1. Розглянуто та затверджено робочі навчальні програми
з професій, навчання з яких відбуватиметься в ІV
кварталі 2020 року.
2. Затверджено план роботи навчального пункту та
розклад занять на ІII квартал 2020 року.
3. Аналіз стану складання навчально-методичних
розробок викладачами навчального пункту.
4. Аналіз
навчально-методичного
забезпечення
навчального процесу навчального пункту АРЗ СП.
5. Розгляд інших питань.
6. Інформація про виконання рішень попередньої
педради.
1. Підведено підсумки роботи навчального пункту за
2020 рік.
2. Затверджено план роботи навчального пункту та
розклад занять на ІV квартал 2020 року.
3. Аналіз результатів проведення навчально-методичної
роботи за 2020 рік.
4. Інформація про виконання рішень попередньої
педради.
5. Обрання та затвердження складу приймальної,
атестаційної та державної кваліфікаційної комісій

Причина невиконання

№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання

Фактичний стан виконання
навчального пункту.
6. Обрання та затвердження складу Педагогічної ради
на 2021 рік.

2

1

2

3

4

5

Розробити
план-графік До 27
професійної
підготовки
з 2020 р.
робітничих професій на базі
навчального пункту АРЗ СП
Управління ДСНС України у
Черкаській області на 2021 рік

грудня Розроблено план-графік професійної підготовки з
робітничих професій на базі навчального пункту АРЗ
СП Управління ДСНС України у Черкаській області на
2021 рік та затверджено 18 грудня 2020 р.

2.Теоретична та професійно-практична підготовка
Провести
професійно-технічне Квітень-травень Проведено професійно-технічне навчання зі слухачами
навчання зі слухачами «Машиніст
«Машиніст насосних установок пожежно-рятувального
насосних установок пожежнотранспортного засобу» в кількості 16 осіб
рятувального
транспортного
засобу»
Провести
професійно-технічне Серпень-грудень Проведено професійно-технічне навчання зі слухачами
навчання зі слухачами:
«Пожежний-рятувальник» в кількості 10 осіб
«Пожежний-рятувальник»
Провести підвищення кваліфікації
Червень
Проведено підвищення кваліфікації зі слухачами
зі слухачами:«Пожежний«Пожежний-рятувальник» в кількості 8 осіб
рятувальник»
Провести підвищення кваліфікації Березень-квітень Проведено підвищення кваліфікації зі слухачами:
зі слухачами:
«Машиніст насосних установок пожежно-рятувального
«Машиніст насосних установок
транспортного засобу» в кількості 16 осіб
пожежно-рятувального
транспортного засобу»
Провести курси цільового
призначення зі
слухачами:«Пожежні

Січень-березень

Проведено курси цільового призначення зі слухачами:
«Пожежні (рятувальники), які виконують обов’язки
підмінних радіотелефоністів» в кількості 200 осіб

Причина невиконання

№
з/п

6

7.

8.

Найменування заходу
(рятувальники), які виконують
обов’язки підмінних
радіотелефоністів»
Організувати проведення навчань з
питань пожежної безпеки
посадових осіб підприємств,
установ та організацій, до
обов’язків яких належить
забезпечення виконання
(виконання) заходів пожежної
безпеки
Організувати проведення
спеціального навчання працівників
місцевої пожежної охорони та
членів добровільної пожежної
охорони
Вживати заходи щодо дотримання
дисципліни, законності та
внутрішнього порядку,
попередження травматизму,
покращення побутових умов
слухачів та покращення навчальної
матеріально-технічної бази

Проводити індивідуально-виховну
та соціально-гуманітарну роботу з
постійним складом навчального
пункту
10. Проводити індивідуально-виховну
роботу з перемінним складом в
період проходження навчання
9.

Строк
виконання

Протягом року

Фактичний стан виконання

Організовано проведення навчань з питань пожежної
безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій, до обов’язків яких належить забезпечення
виконання (виконання) заходів пожежної безпеки в
кількості 129 осіб

Протягом року Організовано проведення спеціального навчання
працівників місцевої пожежної охорони та членів
добровільної пожежної охорони в кількості 22 особи

Січень
Грудень
28.05.2020р.
01.07.2020р.
12.10.2020р.
02.03.2020 р.

1). Проведено інструктажі щодо дотримання
дисципліни, законності та внутрішнього порядку,
попередження травматизму.
2). Завершено ремонт в житлових кімнатах НП, придбані
необхідні меблі.
3). Придбано 2 ноутбука «Lenovo» для потреб НП та
медичного манекена «Аmbu А/S» для проведення занять
з «Основи надання домедичної допомоги»
Проведено роботу по недопущенню випадків порушень
службової дисципліни та законності серед особового
складу підрозділу
1) Проведено бесіду зі слухачами про недопущення
вживання спиртних напоїв та про належну поведінку в
житлових приміщеннях НП.
2). Проведено бесіду зі слухачами, що мають особистий

Причина невиконання

№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання
03.03.2020 р.
03.03.2020 р.

11. Проводити роботу по ефективній
експлуатації та збереження
навчальної техніки та обладнання
12. Удосконалювати навчальні
програми та комп’ютерне
програмне забезпечення
навчального процесу

03.03.2020 р.

25.11.2020 р.

Фактичний стан виконання
транспорт, щодо дотримання транспортної дисципліни
та правил дорожнього руху.
3). Проведено бесіду про шкоду тютюнопаління,
алкоголізму та шляхи запобігання і попередження
захворювання на СНІД
Проведено бесіду зі слухачами про бережне ставлення
до обладнання та майна НП.
Підготовлено 23 робочі навчальні плани із
застосуванням технологій змішаного навчання за
професією:
1). Рятувальник
2). Підвищення кваліфікації «рятувальник»
3). Рятувальник 1-го класу
4). Рятувальник 2-го класу
5). Рятувальник 3-го класу
6). Рятувальник вищої категорії
7). Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу
8). Підвищення кваліфікації «Радіотелефоніст аварійнорятувального підрозділу»
9). Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу 1го класу
10). Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу
2-го класу
11). Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу
3-го класу
12). Радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу
вищої категорії
13). Пожежний-рятувальник «Пожежний-рятувальник»
14). Підвищення кваліфікації
15). Пожежний-рятувальник 1-го класу
16). Пожежний-рятувальник 2-го класу
17) Пожежний-рятувальник 3-го класу

Причина невиконання

№
з/п

13.

Найменування заходу

Внесення слухачів, які
зараховуються до навчального
закладу, до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти

14. Ведення обліку слухачів та виданих
їм посвідчень

Строк
виконання

По мірі
надходження
інформації

По мірі
надходження
інформації

Фактичний стан виконання
18) Пожежний-рятувальник вищої категорії
19). Машиніст насосних установок пожежнорятувального транспортного засобу для отримання
кваліфікаційного рівня
20). Машиніст насосних установок пожежнорятувального транспортного засобу для перепідготовки
осіб
21). Машиніст насосних установок пожежнорятувального транспортного засобу для отримання 1-го
кваліфікаційного рівня
22). Машиніст насосних установок пожежнорятувального транспортного засобу для отримання 2-го
кваліфікаційного рівня
23). Машиніст насосних установок пожежнорятувального транспортного засобу для отримання 3-го
кваліфікаційного рівня
Дані слухачів, які зараховуються до навчального пункту
на навчання за ліцензійними професіями заносяться до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти та
під час їх випуску їм видається свідоцтво державного
зразка.
1). Ведення журналу видачі документів про професійнотехнічну освіту.
2). Ведення журналу обліку посвідчень про
проходження навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки.
3). Ведення журналу обліку посвідчень про
проходження спеціальної підготовки працівників
місцевої пожежної охорони та членів добровільної
пожежної охорони.
4). Ведення журналу обліку видачі посвідчень про
проходження спеціального навчання з питань пожежної
безпеки (пожежно-технічний мінімум).

Причина невиконання

№
з/п
1

2

3

1

Найменування заходу

Провести відкрите заняття з
навчальною групою «Машиніст
насосних установок пожежнорятувального транспортного
засобу» (професійно-технічне
навчання)
Провести відкрите заняття з
навчальною групою «Пожежнийрятувальник» (підвищення
кваліфікації)
Провести відкрите заняття з
навчальною групою «Пожежнийрятувальник» (професійно-технічне
навчання)
Розробка методичних матеріалів:

Строк
виконання

3. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу
травень
Майстер виробничого навчання Оліцький А.О.

червень

вересень

жовтень
лютий

2

3

3.

Організація вивчення та пропаганди
передового досвіду викладачів та
майстрів виробничого навчання НП
Вносити зміни та доповнення у
навчально-методичні документи та
експозиції навчальних кабінетів з
виробничого навчання
Взяти участь у роботі методичної
комісії

Фактичний стан виконання

січень

Старший викладач-методист Міненко А.В.

Викладач Пасинчук О.В.

4. Методична робота
1). Розроблено методичний посібник на тему: «Надання
першої медичної допомоги» Пасинчук О.В.
2).Розроблено тестові питання на тему: «Бензомоторний
аварійно-рятувальний інструмент» Оліцький А.О.
Організовано вивчення та пропаганда передового
досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання
НП.
Внесено зміни та доповнення у навчально-методичні
документи та експозиції навчальних кабінетів з
виробничого навчання.
1. Приведено поурочно-тематичні плани раніше виданих
і діючих програм у відповідність.
2. Обговорено оптимальний перелік засобів навчання за
темами навчальних програм.
3. Обговорено зміст навчальних програм і внесення до

Причина невиконання

№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання

Фактичний стан виконання

лютий

них коректив (доповнень, змін до змісту, вилучення
дублюючого матеріалу тощо).
4. Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розроблено заходи щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
5. Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
6. Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.
7.Здійснено планування, організація взаємовідвідувань
уроків. Обговорено підсумки взаємовідвідувань.
8. Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого
навчання у самоосвіті.
1.Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
2.Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розробка заходів щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
3.Вивчено нові форми, методи і засоби навчання, що
пропагуються педагогічною наукою та кращою
практикою.
4.Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.
5. Розглянуто планування, організація взаємовідвідувань
уроків. Обговорено підсумків взаємовідвідувань.
6. Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого
навчання у самоосвіті.

Причина невиконання

№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання
березень

квітень

Фактичний стан виконання
1. Обговорено перелік навчально-виробничих робіт із
професій пожежний-рятувальник та машиніст насосних
установок пожежно-рятувального транспортного засобу.
2. Обговорено програми виробничої практики із
професії машиніст насосних установок пожежнорятувального транспортного засобу.
3. Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
4. Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розроблено заходи щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
5. Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.
6. Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого
навчання у самоосвіті.
1. Обговорено перелік навчально-виробничих робіт із
професій пожежний-рятувальник та оператор заправних
станцій.
2. Обговорено програми виробничої практики із
професії пожежний-рятувальник та оператор заправних
станцій.
3. Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розробка заходів щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
4. Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.
5. Здійснено планування, організацію взаємовідвідувань
уроків. Обговорено підсумків взаємовідвідувань.

Причина невиконання

№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання

травень

вересень

Фактичний стан виконання
6. Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого
навчання у самоосвіті.
1. Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
2. Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розробка заходів щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
3. Вивчено стан використання в навчальному процесі
сучасних технічних засобів навчання, в тому числі
наочності та розроблено методики їх комплексного
застосування на уроках.
4. Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.
5. Організовано роботу з написання підручників,
навчальних посібників, інших методичних напрацювань,
їх обговорення. Надана допомога авторам у їхній роботі.
6. Надання допомоги викладачам.
1. Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
2. Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розробка заходів щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
3. Вивчено нові форми, методи і засоби навчання, що
пропагуються педагогічною наукою та кращою
практикою.
4. Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.

Причина невиконання

№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання

жовтень

листопад

Фактичний стан виконання
5. Здійснено планування, організацію взаємовідвідувань
уроків. Обговорено підсумки взаємовідвідувань.
6. Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого
навчання у самоосвіті.
1. Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
2. Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розроблено заходи щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження.
3. Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.
4. Організовано роботу з написання підручників,
навчальних посібників, інших методичних напрацювань,
їх обговорення. Надано допомогу авторам у їхній роботі.
5. Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого
навчання у самоосвіті.
1. Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
2. Вивчено накази, положення, інструкції, методичних
вказівок із питань змісту й організації навчання та
виховання, розробка заходів щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
3. Розглянуто і обговорено тексти лекцій, методичних
розробок, планів проведення занять відповідно до
розкладів.
4. Організовано роботу з написання підручників,
навчальних посібників, інших методичних напрацювань,
їх обговорення. Надано допомогу авторам у їхній роботі.
5.Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого

Причина невиконання

№
з/п

1

2

Найменування заходу

Строк
виконання

Фактичний стан виконання

навчання у самоосвіті.
6. Обговорено програми виробничої практики із
професії пожежний-рятувальник.
грудень
1. Обговорено навчально-технічну, інструкційну та
технологічну документацію, необхідну при вивченні
програмного матеріалу.
2. Вивчено накази, положення, інструкції, методичні
вказівки із питань змісту й організації навчання та
виховання, розроблено заходи щодо їх практичної
реалізації (по мірі надходження).
3. Вивчено стан використання в навчальному процесі
сучасних технічних засобів навчання, в тому числі
наочності та розроблено методики їх комплексного
застосування на уроках
4. Надано допомогу майстрам виробничого навчання і
викладачам у впровадженні позитивного досвіду
навчальної роботи, методичних рекомендацій, досягнень
науки і техніки. Заслухано доповіді майстрів і
викладачів про хід впровадження і результативність
5. Надано допомогу викладачам, майстрам виробничого
навчання у самоосвіті
5. Удосконалення навчально-матеріальної бази
Квітень
Організовано та виконано необхідні роботи по
благоустрою земельних газонів, які прилягають до
території навчального пункту.

Організувати та виконати необхідні
роботи по благоустрою земляних
газонів, які прилягають до території
навчального пункту
Здійснювати контроль за
Впродовж року
придбанням, рухом і списанням
матеріальних цінностей
навчального пункту

1). Придбали два ноутбука «Lenovo» для потреб НП та
медичний манекен «Аmbu A/S» для проведення занять
з «Основи надання домедичної допомоги» в грудні
2020 р.
2). Регулярно здійснюється контроль за рухом і
списанням матеріальних цінностей навчального
пункту.

Причина невиконання

№
з/п
3

4

5

6

1

Найменування заходу
Провести підготовку споруди до
експлуатації в осінньо-зимовий
період
Виконати оновлення наглядних
плакатів в учбових класах
навчального пункту
Для функціонування гуртожитку
навчального пункту провести:
- поточний ремонт приміщень;
- підтримання порядку в
приміщеннях;
- прання білизни;
розміщення прибуваючих та
приймання кімнат після їх від’їзду

Забезпечити безперебійну роботу та
поточне обслуговування всіх
комунікацій будівлі навчального
пункту

Строк
виконання

Фактичний стан виконання

Серпеньвересень

Здійснена підготовка споруди до експлуатації в
осінньо-зимовий період в серпні 2020 р.

Впродовж року

Виконано оновлення наглядних плакатів в учбових
класах навчального пункту в травні 2020р.

Впродовж року

Впродовж року

- завершено ремонт в житлових кімнатах НП, придбані
необхідні меблі в січні 2020 р.
- постійно підтримується порядок в приміщеннях;
- здійснюється прання білизни по мірі забруднення;
- слухачі, що проходять професійно-технічне навчання
і підвищення кваліфікації мають можливість
проживати в житлових кімнатах навчального пункту,
забезпечуються постільною білизною, надається
можливість користування душовою кімнатою та
кімнатою для приготування та приймання їжі, яка
укомплектована необхідною побутовою технікою.
Забезпечено безперебійну роботу та поточне
обслуговування всіх комунікацій будівлі навчального
пункту.

6. Професійно-орієнтаційна робота
Організувати
вивчення
та Впродовж року Організовано вивчення та пропаганда передового
пропаганду
передового
педагогічного досвіду викладачів та майстрів
педагогічного досвіду викладачів
виробничого навчання навчального пункту.
та майстрів виробничого навчання
навчального пункту.
Внести зміни та доповнення у
Внесено зміни та доповнення у навчально-методичні
навчально-методичні документи та
документи та експозиції навчальних кабінетів з
експозиції навчальних кабінетів з
виробничого навчання.

Причина невиконання

№
з/п
2

3

1

Найменування заходу

Строк
виконання

Фактичний стан виконання

Причина невиконання

виробничого навчання.
Проводити роботу по ефективній Впродовж року Проводилась робота по ефективній експлуатації та
експлуатації
та
збереженню
збереженню навчальної техніки та обладнання.
навчальної техніки та обладнання
Удосконалювати
навчальні Впродовж року Удосконалено навчальні програми та комп’ютерне
програми
та
комп’ютерне
забезпечення навчального процесу.
забезпечення навчального процесу
7. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність
Надання платних послуг по Впродовж року Надання платних послуг:
навчанню з питань пожежної
1). Навчання посадових осіб на суму 7тис. 700 грн. 68
безпеки
посадових
осіб
коп.
підприємств,
установ
та
2). Пожежно-технічний мінімум на суму 22 тис. 17 грн.
організацій
33 коп.
3). Навчання зі спеціальної підготовки працівників
місцевої пожежної команди на суму 2 тис. 262 грн. 40
коп.
4). Машиністи насосних установок пожежнорятувального транспортного засобу на суму 12 тис. 43
грн. 39 коп.

Начальник навчального пункту АРЗ СП
Управління ДСНС України
у Черкаській області
підполковник служби
цивільного захисту

Віталій СЕРБИН

