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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Катастрофи та аварії є невід'ємною частиною історії

розвитку людства. Надзвичайні ситуації завдають значних
збитків як окремим громадянам, так і державі загалом.
Нeвчacнa тa нeпрoфecійнa ліквідaція їх нacлідків cпричиняє
щe більшe нeгaтивних нacлідків. Тому надзвичайно важ-
ливого значення набуває питання своєчасного виявлення
та відстеження можливих надзвичайних ситуацій і визна-
чення шляхів їх запобігання та подолання, вирішення яко-
го можливе за умов обгрунтування трансформації ме-
ханізмів державного управління системою підготовки
фахівців сфери цивільного захисту.

Аналіз та узагальнення теоретичних аспектів пробле-
ми трансформації механізмів державного управління сис-
темою підготовки фахівців сфери цивільного захисту у
Республіці Польща можуть використовуватись в подаль-
шому для більш детального вивчення.
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У статті проаналізовано нормативно-правову базу у сфері підготовки фахівців служби цивільного за-

хисту. Наведено приклади реалізації стандартів навчання та механізму підготовки фахівців служби ци-

вільного захисту. Розглянуто Міністерства внутрішніх справ Республіки Польща як центральний орган
виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики у сфері підготовки фахівців у сфері
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сфері цивільного захисту Республіки Польща, які можна перейняти для організації системи підготовки

фахівців служби цивільного захисту для України. Виявлено певні проблеми та закономірності в цьому

процесі для з'ясування тенденцій і перспектив розвитку організаційно-правових засад діяльності заз-

наченого центрального органу виконавчої влади.

The legal base in the field of training of specialists of the civil protection service studying is analyzed in the
article. Examples of implementation of training standards and training mechanism for specialists in the civil

protection service are shown in the article. Considered by the Ministry of the Interior of the Republic of Poland

as the central executive body responsible for the implementation of state policy in the field of training

specialists in the field of civil protection. The components, organization and functioning of the training of

specialists in the field of civil protection of the Republic of Poland, which can be taken for the organization of

the system of training specialists of the Civil Protection Service for Ukraine, are determined. Some problems
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сфери цивільного захисту як в Україні, так і за кордоном
займались Ю.Є Харламова, Д.В. Бондар, В.М. Шамраєва,
С.М. Домбровська, О.О. Труш, Я.Б. Зорій, В.В. Говоруха,
М.І. Кусій, Ю.Г. Даник, М.І. Омельченко, В.Г. Бульба,
С.А. Осипенко,  А.В. Підгайний, С.П. Потеряйко,
А.В. Ромін, В.Ю. Стрельцов, В.П. Садковий, А.Є. Тамм,
В.О. Тищенко, Н.В. Мирна, В.А. Шойко та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Не применшуючи здобутків науковців, можемо відзначи-

ти, що існує необхідність у дослідженні нормативно-правової
бази системи підготовки фахівців у сфері цивільного захисту
Республіки Польща в контексті державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Цивільний захист у країнах ЄС і НАТО — це передусім

державна функція. Система органів та інститутів на які покла-
дено здійснення цієї діяльності у Польщі включає відповідні
підрозділи органів внутрішніх справ, служби що здійснюють
захист населення та ліквідацію під час надзвичайних ситуації
та відповідні спеціалізовані навчальні установи. Так, для за-
безпечення державних функцій з питань цивільного захисту у
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структурі МВС Польщі існують Державна пожежна служба,
Цивільна оборона (Бюро з питань Захисту Населення і Цивіль-
ної Оборони), Пошуково-рятувальні бригади (Департамент
рятувальних робіт та цивільного захисту населення) та інші.
Крім Державної пожежної служби Республіки Польща, захо-
ди у сфері цивільного захисту забезпечує Національний центр
координації ризиків та цивільний захист Польщі, у складі яко-
го діє єдина система зв'язку та оповіщення [1].

Правовий механізм державного управління підготов-
кою фахівців сфери цивільного захисту забезпечує регу-
лювання правовідносин між суб'єктами освітньої діяльності
у межах діючої і формування нової нормативно-правової
бази. Прикладами реалізації такого механізму може бути:
регулювання діяльності вищих навчальних закладів спе-
цифічного профілю через ліцензування їх діяльності з ме-
тою забезпечення належної якості підготовки фахівців
служби цивільного захисту; створення сприятливих умов
для формування сучасної матеріально-технічної бази та
якісного складу науково-педагогічних кадрів у закладах;
податкове стимулювання діяльності; створення відповід-
ної нормативно-правової бази у системі підготовки
фахівців служби цивільного захисту тощо. Провідним на-
прямком державного регулювання системою підготовки
кадрів у сфері цивільного захисту у Польщі є координація
та відповідне матеріально-технічне забезпечення установ
у яких здійснюється відповідна підготовка [2].

Так, відповідні стандарти затверджені Постановою
міністра внутрішніх справ від 10 листопада 2015 року "Про
кваліфікаційні вимоги при підготовці пожежних для пожеж-
них підрозділів". Міністерством розроблено наступні стан-
дарти підготовки та навчання для пожежників (осіб при-
рівняних до пожежників):

1) проходження базового тренінгу навичок професії
пожежника;

2) проходження принаймні двох навчальних курсів для
пожежників, один з яких базового рівня, а другий — до-
даткового;

3) одержання оцінок, передбачених для кваліфікації
Z.22 в галузі професійних методів протипожежної бороть-
би відповідно до ст. 22 сек. 2 пункт 2а Закону від 7 верес-
ня 1991 року "Про систему освіти" [3].

Вищевказаною постановою визначено також перелік
навчальних курсів, що становлять підготовку фахівців з
протипожежної безпеки, а саме:

1) безпека та гігієна цивільного захисту;
2) засади державної служби;
3) психологічні аспекти рятувальних операцій;
4) фізико-хімічні явища та засоби пожежогасіння;
5) пожежна безпека будівель;
6) аварійно-рятувальне та протипожежне обладнання;
7) тактика боротьби із пожежами;
8) тактика визволення;
9) фізичне виховання.
До функцій Міністерства внутрішніх справ належить

координація лише одного навчального закладу у сфері
підготовки спеціалістів та кадрів у сфері цивільного захи-
сту. Причиною цього є те, що у Польщі є лише один вищий
навчальний заклад, де випускаються дипломовані фахівців
у сфері цивільного захисту, — це Головна Школа Пожеж-
ної Служби (Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej). Всі інші
навчальні заклади аналогічного профілю є нижчими за
своїм рівнем акредитації [4].

Головна Школа Пожежної Служби є державним техніч-
ним вузом Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, який
має повні вузівські права. Навчання в SGSP ведеться на інже-
нерному і магістерському рівнях, на денному та заочному
відділеннях. Тут на післядипломних і спеціальних курсах мо-
жуть підвищувати свою кваліфікацію співробітники Держав-

ної протипожежної служби (ДПС), працівники народного гос-
подарства, урядової адміністрації та органів самоврядування.

Керує школою ректор, який при виконанні покладених
на нього завдань залучає своїх двох проректорів — прорек-
тора з науки, школи і навчання та проректора з реагування.
Навчання у школі орієнтовано на працю у двох департамен-
тах — Департаменті пожежної безпеки та Департаменті без-
пеки будівництва. Навчання здійснюється за двома інженер-
ними напрямами: цивільна оборона та пожежна безпека. У
школі зроблений акцент на практичні заняття. Кадети (кур-
санти) на старших курсах несуть чергування у бойовій час-
тині. Вони багато часу приділяють освоюванню техніки на
практиці та мають багату технічну базу, якою повною мірою
дозволено користуватися на уроках і практичних заняттях.
Також у школі чільне місце посідає вивчення іноземних мов.
Для цього деякі профільні лекції та заняття проводяться анг-
лійською мовою. Вважається, що традиційні цінності школи
повинні бути відкритими для міжнародного обміну знаннями
та досвідом викладання та досліджень. Школа співпрацює з
багатьма зарубіжними університетами та міжнародними
організаціями. Велика частина професорсько- викладацько-
го складу володіє англійською мовою та бере участь від уні-
верситету в міжнародних наукових конференціях.

Порядок державної координації цих навчальних закладів
окрім базових положень викладених у Розпорядженні Ради
Міністрів Республіки Польща від 25 червня 2002 року закріп-
лено і статутам самих шкіл. Так, цікавою вбачається взаємо-
дію різних органів виконавчої влади у питаннях управління
школою викладена у Статуті Школи аспірантів Пожежної охо-
рони у м. Краків (затвердженого постановою Педагогічної ради
№ 18/2009 на засіданні 28 травня 2009). Відповідно до поло-
жень параграфу 3 цього Статуту керівником (керівним орга-
ном) школи є міністр внутрішніх справ, прямий нагляд за діяль-
ністю школи здійснює голова цивільної оборони країни (Го-
ловний комендант пожежної охорони), а наглядовим органом
з питань освіти є регіональний куратор з питань освіти. Отже,
як вбачається, система управління відповідними школами які
здійснюють підготовку спеціалістів у сфері цивільного захис-
ту полягає у формуванні певної ієрархії, провідні функції у якій
відводяться Міністерству внутрішніх справ, однак включають
залучення відповідного структури цивільного захисту та осві-
тянського сектору. Останнє, на нашу думку, неодмінно вказує
на те, що незважаючи на провідну роль органів внутрішніх
справ у державному управлінні підготовкою фахівців у сфері
цивільного захисту функціонування такої системи неможливе
без розробки відповідних освітніх програм, для чого необхід-
не проведення міжвідомчої координації [5].

До повноважень голови цивільної оборони країни нале-
жить поряд із вже дослідженими функції та повноваження у
сфері забезпечення фінансування системи цивільної оборо-
ни країни, та зокрема відповідної системи освіти у цій галузі.
У цьому контексті також можна вести про міжвідомчу коор-
динацію досліджуваної системи. Адже, незважаючи на те, що
рішення центрального органу країни з питань розподілу
фінансів не впливає безпосередньо на процес підготовки
фахівців у сфері цивільного захисту їх рішення впливають на
рівень матеріально-технічного забезпечення галузі.

Слід зазначити, що Польща, виділяє достатньо коштів
на покращення матеріально-технічної бази, проведення
міжнародних навчань на території своєї країни та на участь
польських кадетів у заходах з попередження надзвичайних
ситуацій у інших країнах світу. Так, приміром, у Республіці
Польща 2012 року з'явився один із перших симуляторів, що
дозволяє кадетам (курсантам) без фізичної присутності у
надзвичайній ситуації навчитися приймати важливі уп-
равлінські рішення у складі пожежного караулу.

У країнах Європейського Союзу дуже розвинуте по-
няття "академічної мобільності" і Польща у цьому питанні
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не виняток. Академічна мобільність є інтеграційним про-
цесом сфері освіти, який надає можливість студентам, слу-
хачам, курсантам, ад'юнктам та викладачам брати участь
у різноманітних навчальних та навчально-дослідницьких
програмах. Основною метою таких програм є підвищення
якості освіти в цілому, підготовка майбутніх кваліфікова-
них спеціалістів, розвиток міжкультурного обміну та підви-
щення кваліфікації для викладачів навчальних закладів.
Така практика буде сприяти оволодінню вітчизняними вик-
ладачами новітніми інтерактивними, індивідуалізованими,
командними та проектними навчальними технологіями
спільного вироблення нового знання [6].

Новаторською є розроблена на сьогодні у Польщі кон-
цепція формування національної територіальної системи
цивільного захисту, яка передбачає делегування громадам
як організації так і навчання фахівців у сфері цивільного
захисту. Територіальна оборона буде окремим видом
мілітаризованих військових утворень із міським команду-
ванням. Запропонована у Польщі модель буде мати такі
особливості:

1. Під час мобілізації регіональні центри стають базою
формування бригад територіальної оборони (один центр-
2—3 бригади).

2. Персонал центрів буде складатися з професійних
солдатів.

3. У центрах буде складуватися спорядження та на-
вчально-тренувальне обладнання.

4. Центри безпосередньо підпорядковуються коман-
дуванню територіальної оборони.

5. Основним завданням навчальних центрів буде за-
безпечення поточної підготовки національної територіаль-
ної оборони, організація базових і спеціалізованих курсів
(міського бою, іррегулярних дій, протидиверсійних дій,
гірська підготовка, рятувальні дії, РХБЗ та інші).

6. Підготовка майбутніх солдатів починається в до-
призовного віку (від 16 до 20 років), неповнолітні члени
оборонних громадських організацій до свого повноліття
повинні охоплюватися спеціальною програмою навчання
в рамках так званих шкільних взводів, успішне закінчення
таких курсів враховується в майбутню службу в підрозді-
лах територіальної оборони.

7. Члени оборонних організацій є фахівцями спеціа-
лізованих підрозділів територіальної оборони.

8. Навчання проходить на основі затверджених на-
вчальних планів за таким циклом: щотижня ранкові або
вечірні заняття (субота). Щомісяця 2 дня в навчальному
центрі, один раз на рік, місячний або 14-денний курс на
полігоні.

9. Підготовка солдата включатиме початкове навчан-
ня в рамках взводу на своїй території, курс базової підго-
товки з подальшим прийняттям присяги, спеціалізовані
навчальні курси, курси командирів відділень по закінченні
якого проводиться 2-річна стажування на посаді команди-
ра відділення.

10. Після завершення стажування та виконання фор-
мальних вимог солдат направляється на курси командирів
взводів в Вищу школу офіцерів (ВШО), проходить випро-
бувальний курс протягом 3-х років на посаді командира
взводу територіальної оборони і може бути спрямований
на курси ротних командирів в ВШО.

11. Територіальна оборона буде "першим рівнем" у
системі підготовки польської армії. З взводів ТО рекруту-
ються курсанти ВШО і кандидати в солдати-контрактники
(унтер-офіцери і рядові).

ВИСНОВКИ
Існуюча система державного управління системою

підготовки фахівців у сфері цивільного захисту в Рес-

публіці Польща є достатньо централізованою, що впли-
ває і на особливості її нормативно-правового регулю-
вання. Підтримуючи у цілому концепцію створення те-
риторіальної системи цивільного захисту, слід зазна-
чити, що її запровадження має супроводжуватися ря-
дом реформ діючого законодавства щодо забезпечен-
ня підготовки кадрів у сфері цивільного захисту. Вва-
жаємо, що реформування нормативної бази у сфері
державного управління системою підготовки фахівців
у сфері цивільного захисту в Республіці Польща має
відбуватися у напрямку розширення можливостей на-
вчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців
у вказаній сфері до міжнародного співробітництва (а
не лише через координацію відповідного міністерства)
та часткова децентралізація із наданням можливості те-
риторіальним громадам здійснювати відповідну підго-
товку фахівців за рахунок територіального бюджету та
місцевих ресурсів.
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