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ОХРАНА ОБЪЕКТОВ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

ВВ
раховуючи зміни у чинному зако�
нодавсті та зростаючу потребу у
кваліфікованих кадрах на ринку

охоронних послуг, для суб’єктів госпо�
дарчо�виробничого комплексу та під�
приємницької діяльності усіх форм
власності Приватне підприємство «Нав�
чально�методичний центр «Захист»
здійснює діяльність з підготовки квалі�
фікованих працівників та надає можли�
вість отримати освіту за виробничими
професіями «Охоронник», «Охоронець»
за повним переліком кваліфікаційних
розрядів. Код за Державним класифіка�
тором України – 5169.

Навчально�матеріальна база Центру
«Захист» розташована на окремій тери�
торії, де розміщені учбові приміщення і
обладнання. Теоретична підготовка про�
водиться в навчальних аудиторіях, в
яких знаходиться навчальна, довідкова
література, наочні посібники. Практич�
ні навички слухачі набувають під час за�
нять в учбово�тренувальних тирах та
спортзалах, спеціально обладнаних для
створення умов максимально наближе�
них до реальних.

Учбовий процес побудований за кур�
совою системою навчання. Заняття про�
водяться викладачами і інструкторами
високої професійної кваліфікації. 

До програми навчання з професій
«Охоронник», «Охоронець» входять під�
готовка за наступними дисциплінами: 

★спеціальна підготовка (набуття теоре�
тичних знань і практичних навиків про
порядок дій в екстремальних ситуаціях);

★правознавство (набуття теоретичних
знань щодо кримінального права, кри�
мінально�процесуального, адміністра�
тивного законодавства України та інших
нормативних актів);

★спецтехніка і засоби зв’язку (набуття
теоретичних знань і практичних навиків
застосування спеціальної техніки, засо�
бів зв’язку, охоронно�пожежної сигналі�

зації, що використовується при вико�
нанні охоронних функцій);

★основи долікарняної допомоги (на�
буття теоретичних знань і практичних
навичок надання першої медичної до�
помоги при різноманітних ушкоджен�
нях та травмах, виявлення симптомів
захворювань з метою подальшої переда�
чі хворого в медичний заклад);

★тактика самозахисту (набуття прак�
тичних навиків і знань по застосуванню
прийомів рукопашного бою в ситуаціях,
що можуть виникнути в процесі профе�
сійної діяльності);

★професійно�психологічна підготов�
ка (оволодіння практичними навиками
професійного спостереження, візуаль�
ної діагностики, запам’ятовування не�
обхідної інформації, оволодіння прийо�
мами ефективного спілкування у кон�
фліктній ситуації, саморегуляції та стре�
состійкості).

Навчальні плани Центру забезпечують
формування знань, умінь та навичок,

встановлених кваліфікаційними харак�
теристиками.

Навчальні плани та програми погод�
жені з Обласним центром професійно�
технічної освіти та затверджені у Голов�
ному управлінні освіти і науки облдер�
жадміністрації. Стан матеріально�тех�
нічного забезпечення Навчального цен�
тру відповідає Державним вимогам і
стандартам освіти. Освітня діяльність
здійснюється на підставі ліцензії Мініс�
терства освіти України.

Випускники, по закінченню повного
курсу навчання та здачі кваліфікаційних
іспитів, отримують Свідоцтво держав�
ного зразка  про проходження навчаль�
ного курсу за професіями «Охоронник»,
«Охоронець» відповідного кваліфікацій�
ного розряду, яке дає право займатись
охороною діяльністю на всій території
України.

Термін та програма навчання за спеці�
альностями «Охоронник», «Охоронець»
установлюються відповідно «Закону про
професійно�технічну освіту. Навчання
проходить в залежності від комплекту�
вання учбових груп. Навчальний центр
надає можливість навчатися за окреми�
ми розрядами вищезгаданих професій
дистанційно, без відриву від праці.

ПП «НМЦ «Захист»
Україна м. Черкаси
тел.: (0472) 384�385

тел./факс.: (0472) 719�768
e�mail: zahist_center@ukr.net

ОСВІТА У СФЕРІ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Існуючі в Україні економічні умови висувають підвищені вимоги до ефективності діяльності підприємс�
тва. Нестабільні тенденції та явища потребують ще більшої уваги до засобів досягнення поставлених ці�
лей, які забезпечують мінімізацію видатків та кваліфікований захист від зростаючих ризиків.


