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М
іж На ціо наль ним уні вер си те том

ци віль но го за хи сту Ук ра ї ни (НУ -

ЦЗУ) та Нау ко во!дос лід ним, про -

ект но!кон струк тор сь ким та тех но ло гіч ним

ін сти ту том мі кро гра фії (НДІ мі кро гра фії)

дер жав ної си сте ми стра хо во го фон ду до -

ку мен та ції (СФД) під пи са но Уго ду про

нау ко во!тех ніч не спі вро біт ниц тво.

Під пи сан ня заз на че ної уго ди ста ло ло -

гіч ним про дов жен ням ро звит ку дав ніш -

ніх ді ло вих стос ун ків між НУ ЦЗУ та НДІ

мі кро гра фії і від кри ває між ни ми но ві

го ри зон ти спів пра ці.

Ще з 2004 ро ку у скла ді НДІ мі кро -

гра фії спіль ним на ка зом на той час Ака -

де мії ци віль но го за хи сту Ук ра ї ни та Дер -

жав но го де пар та мен ту СФД бу ло ство ре -

но фі лію ка фе дри упра влін ня та еко но -

мі ки. Ака де мію ци віль но го за хи сту Ук ра -

ї ни бу ло виз на че но про від ним нав чаль -

ним за кла дом із впро ва джен ня дис ци плі -

ни "Стра хо вий фонд до ку мен та ції" у си -

сте мі ви щих нав чаль них за кла дів МНС.

Та ка ува га до фор му ван ня стра хо во го

фон ду до ку мен та ції зумо вле на не тіль ки

тим, що ство рен ня та функ ціо ну ван ня

СФД є од ним з ос нов них зав дань МНС,

але й збіль шен ням ро лі стра хо во го ком -

плек ту до ку мен та ції, необхід ної для про -

ве ден ня бу ді вель них (від бу дов чих, ава -

рій но!ря ту валь них та ава рій но!від но влю -

валь них) ро біт під час лік ві ду ван ня над -

зви чай них си туа цій на ви па док втра ти

або псу ван ня ори гі на лу до ку мен та ції.

Ін шою під ста вою збли жен ня ін те ре -

сів НУ ЦЗУ та НДІ мі кро гра фії бу ло те,

що для ство рен ня ефек тив ної си сте ми

прий нят тя рі шень що до за по бі ган ня

над зви чай ним си туа ціям і пла ну ван ня

за хо дів з їх лік ві да ції в Ук ра ї ні ство ре -

но Уря до ву ін фор ма цій но!ана лі тич ну

си сте му з пи тань над зви чай них си туа -

цій, скла до вою ча сти ною якої є Ін фор -

ма цій на під си сте ма мо ні то рин гу ста ну

по тен цій но не без печ них об'єк тів (ІПМС

ПНО). ІПМС ПНО приз на че на для опе ра -

тив но го от ри ман ня да них про по точ ний

стан по тен цій но не без печ них об'єк тів

(ПНО) та ак ту а лі за ції ін фор ма ції про

них, що мі стить ся в Дер жав но му ре єс -

трі ПНО.

Згі дно з чин ним  за ко но дав ством

Дер жав но му де пар та мен ту СФД до ру че -

но ве сти Дер жав ний ре єстр ПНО. На фа -

хів ців те ри то рі аль них ор га нів дер жав но го

на гля ду у сфе рі ци віль но го за хи сту та

тех но ген ної без пе ки по кла де но кон троль

за про ве ден ням іден ти фі ка ції та пас пор -

ти за ції ПНО. Зі бра на ни ми ін фор ма ція

що до ста ну зак рі пле них ПНО, що квар -

таль но над си ла єть ся до НДІ мі кро гра фії

для по даль шо го об ро блен ня і вне сен ня

до Дер жав но го ре єс тру ПНО.

Врахо вую чи ва жли вість та знач ний об -

сяг ро біт, що при па дає на пра ців ни ків

служ би ци віль но го за хи сту що до ре а лі за -

ції цих зав дань, ви ни кла по тре ба в їх

спе ціаль ній під го тов ці. Най кра ще це ро -

би ти під час нав чан ня або пі дви щен ня

ква лі фі ка ції у ви щих нав чаль них за кла -

дах МНС.

Та ким чи ном ре а лії жит тя зму си ли ке -

рів ниц тво НУ ЦЗУ та Дер жав но го де пар -

та мен ту СФД роз по ча ти ос віт ню спів -

працю в ін те ре сах під го тов ки май бут ніх

ря тів ни ків, ос но вою якої ста ло ство рен ня

в НДІ мі кро гра фії фі лії ка фе дри

управлін ня та еко но мі ки (на сьо год ні –

фі лія ка фе дри упра влін ня та ор га ні за ції

діяль но сті у сфе рі ци віль но го за хи сту).

У сти слі тер мі ни бу ло ви рі ше но ряд

ор га ні за цій них пи тань: 

– роз ро бле но по ло жен ня про фі лію

ка фе дри та функ ціо наль ні обов'яз ки її

спі вро біт ни ків;

– про ве де но роз ра хун ки з норм ча су

у фі лії ка фе дри для пла ну ван ня й облі -

ку нав чаль ної, ме то дич ної та нау ко вої ро -

бо ти на нав чаль ний рік;

– у НДІ мі кро гра фії приз на че но від -

по ві даль но го за ор га ні за цію та здій снен -

ня ме то дич но го ке рів ниц тва фі лі єю ка -

фе дри;

! для ор га ні за ції нав чаль но го про це су

у фі лії ка фе дри зак рі пле но те ми за від -

ді ла ми ін сти ту ту, від по від но до їх спе ціа -

лі за ції;

– для фі лії ка фе дри ви ді ле но при мі -

щен ня та ор га ні зо ва ні за хо ди що до за -

без пе чен ня її орг тех ні кою.

МІ КРО ГРА ФІЯ
      

Но ві го ри зон ти 
спів пра ці 
нау ков ців 
і еме нес ни ків
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Ра зом з пер шим про рек то ром  з нав -

чаль ної та ме то дич ної ро бо ти нав чаль но -

го за кла ду та ке рів ниц твом ка фе дри бу -

ло  роз по ча то ко пі тку ро бо ту зі ство рен -

ня нав чаль но!ме то дич но го за без пе чен ня

фі лії ка фе дри. 

На по чат ку 2006–2007 нав чаль но го

ро ку, врахо вую чи осо бли во сті дис ци плі -

ни, за до по мо гою НДІ мі кро гра фії та фі -

лії ка фе дри по пов не но бі бліо те ку уні вер -

си те ту нор ма тив ною лі те ра ту рою та ме -

то дич ни ми по сіб ни ка ми з дис ци плі ни

"Стра хо вий фонд до ку мен та ції". 

У 2007 ро ці, за уча стю спі вро біт ни ків

Дер жав но го де пар та мен ту СФД, ви да но

нав чаль ний по сіб ник "Фор му ван ня, ве -

ден ня та ви ко ри стан ня стра хо во го фон -

ду до ку мен та ції", який схва ле ний до ви -

ко ри стан ня у ви щих нав чаль них за кла дах

МНС Ук ра ї ни.

З уве ден ням дис ци плі ни "Стра хо вий

фонд до ку мен та ції" був за про по но ва ний

екс пе ри мент, згі дно з яким кур сан ти та

сту ден ти НУ ЦЗУ, зак рі пле ні за ка фе дрою,

під час ви ко нан ня ди плом них про ек тів

сто сов но ПНО вис віт лю ва ли у них пи тан -

ня фор му ван ня, ве ден ня та ви ко ри стан ня

СФД. З ме тою по ліп шен ня ці єї ро бо ти 6

лю то го 2007 ро ку рі шен ням ка фе дри бу -

ло за твер дже но Ме то дич ні ре ко мен да ції

до ви ко нан ня у ди плом них про ек тах роз -

ді лу "Стра хо вий фонд до ку мен та ції".

Під ке рів ниц твом Дер жав но го де пар -

та мен ту СФД, НДІ мі кро гра фії з Уні вер -

си те том про ве ли ком плекс за хо дів що до

ор га ні за ції та про ве ден ня ви роб ни чої

прак ти ки та ди плом но го про ек ту ван ня

слу ха ча ми уні вер си те ту. З ме тою оз -

найомлен ня з по ряд ком ро бо -

ти та ор га ні за цією упра влін ня,

для збо ру ма те рі а лів та під го -

тов ки і за хи сту ди плом но го

про ек ту, фі лі єю ка фе дри бу ло

ор га ні зо ва но ві дві ду ван ня сту -

ден та ми!ди плом ни ка ми під -

при єм ства ТЕЦ!5 та ЗАТ "Хар -

ків ський жир ком бі нат", що да -

ло змо гу сут тє во на бли зи ти за -

про по но ва ні про ект ні рі шен ня

до ре аль них ПНО.

Ре зуль та том ці єї ро бо ти

став ус піш ний за хист ди плом них про ек -

тів за те ма ми:

"Ком плекс ний ана ліз ста ну си сте ми

жит тє за без пе чен ня ТЕЦ!5 та ор га ні за ція

упра влін ня ство рен ням її стра хо во го

фон ду";

"Ана ліз ста ну тех но ген ної без пе ки

ЗАТ "ХЖК" та ство рен ня стра хо во го

фон ду до ку мен та ції для про ве ден ня

ава рій но!ря ту валь них та від но влю валь -

них ро біт".

Для по гли блен ня рів ня під го тов ки

май бут ніх ря ту валь ни ків, за про по зи ці єю

фі лії ка фе дри, ча сти на кур сан тів, сту ден -

тів та слу ха чів, що ви ко нує ди плом ні

про ек ти сто сов но ПНО, вис віт лен ня пи -

тань СФД здій снює під ке рів ниц твом

спі вро біт ни ків НДІ мі кро гра фії, приз на че -

них на ка зом ди рек то ра ін сти ту ту. Впро -

довж 2005–2009 ро ків спі вро біт ни ки НДІ

мі кро гра фії бу ли кон суль тан та ми з пи -

тань СФД у ди плом них про ек тах 14 кур -

сан тів та сту ден тів НУ ЦЗУ. 

Дис ци плі на "Стра хо вий фонд до ку -

мен та ції" – од на з про від них у ро бо ті ка -

фе дри. У 2008–2009 нав чаль но му ро ці

фі лі єю ка фе дри дис ци плі ну "Стра хо вий

фонд до ку мен та ції" вне се но до про гра ми

під го тов ки фа хів ців (кур сан тів, слу ха чів

за оч ної фор ми нав чан ня, сту ден тів, слу -

ха чів!іно зем ців) ос віт ньо!ква лі фі ка цій но го

рів ня "спе ціа ліст" та "ма гістр" за на прям -

ка ми "По жеж на без пе ка", "По же жо га сін ня

та ава рій но!ря ту валь ні ро бо ти", а та кож

кур сів пі дви щен ня ква лі фі ка ції пра ців ни -

ків МНС. 

Ра зом з ви рі шен ням ор га ні за цій них пи -

тань та удос ко на лен ням ме то дич ної ро бо -

ти в НДІ мі кро гра фії про ве де но ро бо ту зі

ство рен ня нав чаль но!ма те ріаль но го за без -

пе чен ня за нять, а са ме: під го то вле ні нав -

чаль ні міс ця для про ве ден ня прак тич них

за нять май бут ніх ря тів ни ків за таки ми те -

ма ми: "Пас пор ти за ція ПНО", "Дер жав ний

ре єстр ПНО", "Роз роб ка та впро ва джен ня

нор ма тив них до ку мен тів (стан дар ти за ція)".

Бу ло роз ро бле но ме то дич не за без пе чен ня

для про ве ден ня цих ви дів за нять, го лов -

на ме та яких – обов'яз ко ве на бут тя прак -

тич них на ви чок з ви ко нан ня ос нов них опе -

ра цій за те мою за нять.

Прак тич не за нят тя "Пас пор ти за ція

ПНО" по чи на єть ся з вив чен ня Клас ифі ка -

то ра ПНО, форм пас пор тів та роз ді лів, з

яких во ни скла да ють ся, пі сля чо го кож -

ний слу хач по ви нен прак тич но від -

працюва ти по ря док за пов нен ня пас пор та

на ре аль но іс ную чий ПНО. 

Вза га лі, у 2009–2010 нав чаль но му ро -

ці в НДІ мі кро гра фії бу ло про ве де но

прак тич ні за нят тя 8 груп кур сан тів та

сту ден тів НУ ЦЗУ, які ві дві да ло по над

180 кур сан тів та сту ден тів уні вер си те ту.

Зро зу мі ло, що, як і в будь!якій ве ли -

кій спра ві, іс ну ють пев ні труд но щі, що

за ва жа ють якіс но му про ве ден ню про це -

су. Іс ну ють гос трі про блем ні пи тан ня і в

ор га ні за ції нав чаль но го про це су з кур сан -

та ми та слу ха ча ми на ба зі НДІ мі кро гра -

фії. Але го лов не, в цій си туа ції, ба чи ти

ці ву зь кі міс ця та по сту по во і на по ле гли -

во про во ди ти си стем ну ро бо ту що до їх

ви рі шен ня. Так, ак ту аль ним для нау ков -

ців ін сти ту ту, яких за лу че но до про ве ден -

ня за нять, є пі дви щен ня влас но го ме то -

дич но го рів ня, ос кіль ки ос віт ньо!ви кла -

даць кий ас пект у ро бо ті біль шо сті нау -

ков ців до те пер не зу стрі чав ся. В ін сти ту -

ті опрацьо ву єть ся пи тан ня за без пе чен ня

за нять необхід ни ми тех ніч ни ми та на оч -

ни ми за со ба ми нав чан ня, ство рен ня

комп'ютер них нав чаль них про -

грам, ви ко ри стан ня ме то дів ін -

те рак тив но го та ди стан цій но го

нав чан ня. 

З осо бли вою на ді єю пра ців -

ни ки ін сти ту ту очі ку ють ос та -

точ не ви рі шен ня пи тан ня пе ре -

ба зу ван ня ін сти ту ту на но ві,

більш при дат ні пло щі, де су -

міс но з Пів ніч но!схід ним РЦ

СФД мож на бу де зба га ти ти

прак тич не за нят тя ще і ре аль -

ною ви роб ни чою скла до вою

ство рен ня СФД дер жа ви.

Во ло ди мир ПРИ ХО ДЬ КО, 
ди рек тор ін сти ту ту, к. т. н., 

до цент

На фо то: На чаль ник від ді лу дос лі джень,

роз роб ки но вих ін фор ма цій них тех но ло гій,

комп'ютер них си стем та ве ден ня дер жав -

них ре єс трів С. В. Іль їн  про во дить прак -

тич не за нят тя з кур сан та ми НУ ЦЗУ за те -

мою "Ве ден ня Дер жав но го ре єс тру по тен -

цій но не без печ них об'єк тів"

На фахівців територіальних органів державного
нагляду у сфері цивільного захисту та

техногенної безпеки покладено контроль за
проведенням ідентифікації та паспортизації

ПНО. Зібрана ними інформація про стан ПНО,
щоквартально надсилається до НДІ 

мікрографії для подальшого оброблення
і внесення до Державного реєстру ПНО

Во ло ди мир При хо дь ко


