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Організовувати та впроваджувати у навчанні усі ці напрямки діяльності 

покликана методична комісія. 

Отже, важливою складовою педагогічної освіти, що має цілісну 

систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та 

професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток 

творчого потенціалу є методична робота. 

Наш час вимагає яскравої особистості педагога, який крім досконалого 

володіння своїм предметом викладання, глибоко володіє досягненнями наук 

про людину та закономірностями її розвитку, новими педагогічними 

технологіями та мистецтвом спілкування. Педагог сьогодення покликаний 

бути носієм накопичених культурою новітніх загальнолюдських цінностей, 

повинен всебічно знати національні, культурні, історичні традиції свого 

народу, адже він має виховати творчу, всебічно розвинену і компетентну 

особистість. 

Педагогічна діяльність — це передусім діяльність творча. Без творчості 

неможливі ні виховний, ні навчальний процеси адже педагог творить нову 

особистість, яка житиме в цьому суспільстві, стане його невід’ємною 

часткою. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, зауважимо, що творча 

особистість педагога, без сумніву, виступає сьогодні одним із 

цілепокладаючих орієнтирів, які сприяють виявленню творчої активності 

слухача і розвитку його як цілісної інтегральної особистості, що житиме і 

працюватиме в умовах відкритого європейського простору. 

 

 

Цитлес І.В., старший майстер виробничого навчання НМЦ та БЖД міста 

Києва 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-

КРНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПУНКТУ У НАВЧАННІ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ 

У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. 

№ 444, Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні 

центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого 

наказом МВС України від 29.05.2014 № 523 у Навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва створено Мобільний 

навчально-консультаційний пункт (далі – МНКП). Його створено для 

інформування непрацюючого населення про потенційні надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, воєнні та соціальні надзвичайні 

ситуації та способи захисту від впливу їх небезпечних факторів. 

Головними завданнями мобільного навчально-консультаційного пункту 

є інформаційно-просвітницька робота з населенням щодо правил поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій; формування культури безпеки 
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життєдіяльності населення; розвиток громадської свідомості щодо особистої 

та колективної безпеки; зміцнення морально-психологічного стану громадян 

в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій. 

Основними формами та методами роботи МНКП стали консультування, 

індивідуальні та групові бесіди, лекційно-тренінгові та тренінгові заняття, 

відеолекторії, круглі столи, розповсюдження інформаційно-довідкового 

матеріалу з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та 

громадських місцях (пам’ятки, буклети, рекомендації тощо), участь у 

різноманітних акціях, які проводяться органами державної влади та 

громадськими організаціями.  

Зусиллями фахівців центрального методичного кабінету Центру 

підготовлено матеріали для презентацій з питань можливих надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру, які характерні для даної 

місцевості; організації захисту та дії в умовах надзвичайних ситуацій, які 

пов’язані з можливими терористичними актами; порядку оповіщення та дії 

населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного характеру; сигналу «УВАГА ВСІМ» та порядку 

дій за ним у мирний та воєнний час.  

Особливу увагу та зацікавленість відвідувачів МНКП викликають 

рекомендації щодо комплектування «Тривожної валізи, рюкзаку», зберігання 

особистих документів, забезпечення безпеки житла у разі загрози або 

виникнення надзвичайної ситуації. Чимало мешканців міста активно беруть 

участь у відпрацюванні на манекенах практичних дій із надання домедичної 

допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. 

Під час проведення заходів із населенням чимало запитань виникає 

стосовно ситуації із забезпеченням мешканців міста колективними та 

індивідуальними засоби захисту (ЗІЗ), порядком зберігання та видачі ЗІЗ. 

Педагогічні працівники МНКП знайомить усіх бажаючих із послідовністю 

виготовлення найпростіших індивідуальних засобів захисту, знайомлять 

громадян з переліком захисних споруд м. Києва та порядком іх використання 

у мирний та воєнний час.  

Ефективній роботі МНКП сприяє укомплектованість матеріальною 

базою, яка включає: 

комплект плакатів на банерній тканині; 

зразки засобів індивідуального захисту (ГП-7, респіратори, 

саморятівники, найпростіші засоби індивідуального захисту, ватно-марлева 

пов’язка, протипилова тканинна маска тощо); 

аптечка індивідуальна, індивідуальний протихімічний пакет; сумка 

медична (2 варіанти); штатні шини для іммобілізації (розкладні); 

мультимедійний проектор та портативний персональний комп’ютер; 

манекен для відпрацювання непрямого масажу серця і штучного 

дихання.  

До роботи МНКП залучаються фахівці підрозділів з питань цивільного 

захисту місцевих органів виконавчої влади, державної служби медицини 
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катастроф, підрозділів швидкого реагування ДСНС України, спеціалізованих 

служб цивільного захисту, керівний склад формувань цивільного захисту 

суб’єктів господарювання та волонтери. Координацію їх діяльності здійснює 

керівник МНКП. 

Керівник МНКП у межах своєї компетенції взаємодіє із структурними 

підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічними 

службами, органами внутрішніх справ МВС України, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування та форми 

власності, громадськими організаціями. 

Робота педагогічних працівників Центру у складі МНКП зараховується 

як надання консультаційно-методичної та практичної допомоги з підготовки 

населення до дій у надзвичайних ситуаціях із розрахунку 1 година на групу 

за 1 академічну годину. 

Протягом 2015 року мобільним навчально-консультаційний пунктом з 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях організовано роботу: в 

гіпермаркеті «ЕПІЦЕНТР», ТРЦ «БЛОКБАСТЕР», спільно із волонтерами 

благодійного фонду «Мир і К°» та рятувальниками ГУ ДСНС України у 

м. Києві прийнято участь у навчанні відвідувачів Гідропарку основам захисту 

та діям у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, у 

Всеукраїнському дитячому соціальному профорієнтаційному проекті «Місто 

професій» під патронатом Марини Порошенко, у дитячому проекті 

«Сімейний день надзвичайних ситуацій», які проводилися відповідно на базі 

Національного виставкового комплексу «Експоцентр України» та 

навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві, які відвідали близько 2150 

дітей та їх батьків). 

Крім того мобільний навчально-консультаційний пункт Центру 

використовувався при проведенні показових навчань органами виконавчої 

влади у Подільському, Солом’янському районах столиці, спеціальних 

об’єктових навчань на суб’єктах господарювання: 

Загалом під час роботи мобільного навчально-консультаційного пункту 

з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях надано консультацій 

близько 4,5 тис. осіб та розповсюджено біля 5 тис. пам’яток для задоволення 

потреб у самостійному вивченні правил поведінки у НС різного характеру.  

Безумовно, уся ця робота сприяє більш ефективному інформуванню 

непрацюючого населення з питань цивільного захисту, а раз так – підвищує 

його безпеку. Бо як відомо, вчасне попередження людини про небезпеки 

зменшує ризики травмування та загибелі людей від надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 


