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Розділ І. Загальні положення.
Відповідно до статті 90 Кодексу цивільного захисту України та з метою
забезпечення належного рівня професійної підготовки осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів
управління та формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України Міністерством внутрішніх справ України від 20.11.2015 року за
№ 1470 затверджені «Нормативи виконання навчальних вправ з підготовки осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до
виконання завдань за призначенням».
Розроблення даних Методичних рекомендацій обумовлено відсутністю
єдиної методики виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту, що негативно впливає на рівень
професійних вмінь і навичок роботи із спорядженням, обладнанням, технікою та
механізмами.
Методичні рекомендації призначені для використання у системі
професійної та службової підготовки з метою розвитку в особового складу
витривалості і сили, вдосконалення професійних вмінь і навичок роботи із
спорядженням, обладнанням, технікою та механізмами шляхом відпрацювання
індивідуальних або групових навчальних вправ у складі підрозділу
(відділення, караулу, зміни, розрахунку, обслуги, екіпажу).
До виконання навчальних вправ залучається особовий склад органів
управління і формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України, який пройшов теоретичний і практичний курс підготовки,
інструктаж з безпеки праці, періодичний медичний огляд та допущений до
роботи із спорядженням, обладнанням, спеціальною технікою і механізмами.
Для відпрацювання навчальних вправ використовуються лише справна
спеціальна техніка і механізми, справне і випробуване обладнання, засоби,
пристрої та інструмент.
Спеціальна техніка укомплектовується обладнанням, інструментом,
пристроями та засобами, укладеними і закріпленими на штатних місцях.
Особовий склад, який залучається до виконання навчальних вправ,
повинен бути у робочій повсякденній формі одягу.
Відпрацювання нормативу, що передбачає запуск двигуна внутрішнього
згоряння технічного засобу, при температурі повітря нижче 5 оС проводиться
після попереднього прогріву двигуна.
При несприятливих погодних умовах нормативи на відкритій місцевості
не відпрацьовуються (температура повітря вище +30 оС або нижче -20 оС,
ожеледиця, гроза, сильні опади або вітер).
Навчальна вправа вважається виконаною, якщо у визначеній
послідовності виконано всі елементи навчальної вправи та не перевищено
нормативний час на оцінку «задовільно».
Виконання навчальних вправ негайно припиняється у випадку порушень
безпеки праці, які можуть призвести до травмування особового складу, або
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допущення помилок, що можуть призвести до аварій, поломок техніки,
механізмів, обладнання.
Оцінювання результатів здійснюється за чотирибальною шкалою:
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» шляхом порівняння часу, за
який особовий склад виконав навчальну вправу, з нормативним часом,
відведеним для її виконання.
Якщо для виконання вправи встановлено нормативний час для літнього і
зимового періодів, оцінювання за першим здійснюється тоді, коли особовий
склад гарнізону ДСНС України переведено на літню форму одягу, за другим –
на зимову.
Встановлений час для окремих нормативів збільшується на поправочну
величину у порядку, визначеному в умовах виконання навчальної вправи.
Оцінка за виконання цих навчальних вправ знижується за допущені
помилки, якщо це передбачено умовами виконання навчальної вправи.
У випадку, коли одна і та сама навчальна вправа відпрацьовується
декілька разів, оцінка визначається за найкращим отриманим результатом.
Загальна оцінка виконання особовим складом декількох індивідуальних
або групових нормативів у складі підрозділу (відділення, караулу, зміни,
розрахунку, обслуги, екіпажу) визначається з оцінок, одержаних за виконання
кожного нормативу:
«відмінно», якщо не менше 90 % перевірених нормативів оцінені
позитивно, при цьому більше 50 % нормативів оцінені на «відмінно»;
«добре», якщо не менше 80 % перевірених нормативів оцінені позитивно,
при цьому більше 50 % нормативів оцінені не нижче «добре»;
«задовільно», якщо не менше 70 % нормативів оцінені позитивно, а при
оцінці з трьох нормативів позитивно оцінені два, один з них не нижче «добре»;
«незадовільно», якщо не виконано умови на оцінку «задовільно», а також
у випадку, коли допущено порушення безпеки праці, які могли призвести до
травмування особового складу, або помилки, що могли призвести до аварій,
поломок техніки, механізмів та обладнання.
Результати виконання навчальних вправ як один із показників
використовуються для визначення загального рівня готовності органів
управління і формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України до виконання завдань за призначенням.

