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Пояснювальна записка
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників за професією 5169 «Охоронник»
1 - 4 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 №1238, ст. 7, 32 Закону України «Про професійно-технічну
освіту» (103/98 - ВР) та наказу Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Методики розроблення державних стандартів професійнотехнічної освіти з конкретних робітничих професій» від 15.05.2013 № 511,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 832/23364 і є
обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними
закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або
забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників,
незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
освітньо-кваліфікаційну
характеристику
випускника
професійнотехнічного навчального закладу;
типовий навчальний план;
типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого
навчання, передбачених типовим навчальним планом;
критерії кваліфікаційної атестації випускників;
перелік основних обов’язкових засобів навчання.
Інформаційне забезпечення навчального процесу складається з наявної
літератури професійного спрямування та доступних Internet ресурсів.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного
рівня тривалість професійного навчання на 1-й розряд складає – 118 годин, на
2-й розряд складає – 98 годин, на 3-й розряд складає – 134 години, на 4-й
розряд складає – 110 годин.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного
рівня тривалість професійного навчання визначається типовими навчальними
планами державного стандарту даної професії. Враховуючи існуючі потреби
сучасного ринку праці, вимоги замовників робітничих кадрів, за умови
продовження професійного навчання за професією «Охоронник» 3-го розряду в
навчальних закладах першого атестаційного рівня на базі повної загальної
середньої освіти без вимог до стажу роботи,
загальний час навчання
визначається навчальним планом, який відповідає вимогам освітньокваліфікаційної характеристики «Охоронника» 3-го розряду. При цьому
навчальний план складається за сумою навчальних годин, передбачених
типовими навчальними планами теоретично-професійної підготовки,
виробничого навчання 1-3 розрядів та виробничої практики 3-го розряду.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього
атестаційних
рівнів
тривалість
первинної
професійної
підготовки
встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що
визначається робочим навчальним планом.
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У разі підготовки кваліфікованих робітників з професії «Охоронник» для
центральних органів виконавчої влади, державних та правоохоронних органів,
Збройних Сил України та інших формувань, утворених відповідно до
законодавства України, навчання здійснюється у професійно-технічних
навчальних закладах першого, другого або третього атестаційних рівнів на
основі повної загальної середньої освіти без вимог до стажу роботи, а також
можлива професійна підготовка на виробництві.
При організації перепідготовки за даною професією термін професійного
навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної
професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна
програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення
раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння
робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за
рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог
сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих
кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і
культура спілкування» та ін.).
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі
кваліфікаційної характеристики професії «Охоронник» (Випуск 1 «Професії
працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ 2
«Професії робітників» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.12.2004 р. № 336), досягнень науки і техніки, впровадження
сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування
особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань,
умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до
кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних
положень», Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.12.2004 № 336.
Професійно-практична підготовка здійснюється у спортивному залі,
стрілецькому або інтерактивному тирі та безпосередньо на робочих місцях
підприємств або у спеціально обладнаних аудиторіях.
У професійно-технічних навчальних закладах, які здійснюють підготовку
за професією «Охоронник» 2, 3, 4 розряду професійно-практична підготовка за
тематикою «Основи техніки стрільби» та «Спеціальна вогнева підготовка та
практичне застосування спеціальних засобів» може проводиться у стрілецькому
або інтерактивному тирі. При здійсненні підготовки за професією «Охоронник»
3, 4 розряду для органів державної влади, підприємств і організацій, яким
відповідно до законодавства України надано право використовувати та
застосовувати вогнепальну зброю професійно-практична підготовка за
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тематикою «Спеціальна вогнева підготовка та практичне застосування
спеціальних засобів» проводиться у стрілецькому тирі.
Лабораторно-практичні заняття з предметів «Охорона об’єктів»,
«Технічна безпека», «Основи психологічної підготовки», «Охорона праці»,
«Теоретичний курс з застосування спеціальних засобів» можуть проводитись,
як в лабораторіях так і навчальних аудиторіях.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа,
організація, що здійснюють навчання чи професійну підготовку робітників за
даною професією, мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях,
організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту
професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у
межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків
навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з
діючою нормативною базою.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує
6 академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства,
установи, організації згідно з законодавством.
Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою.
До практичних та лабораторно-практичних занять із спеціальними
засобами учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з
мір та заходів безпеки при поводженні із спеціальними засобами, вогнепальною
зброєю і порядку та правил їх застосування.
До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після
навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного
на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації,
зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник», видається диплом (свідоцтво), зразок якого
затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО5169-ОК.74.60-2014
(позначення стандарту)

Професія: Охоронник
Код: 5169
Кваліфікація: охоронник 1-го розряду

Видання офіційне
Київ – 2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємств, установ та організацій, що здійснюють
підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія: 5169 Охоронник
2. Кваліфікація: охоронник 1-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної
діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині,
що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в
частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні
документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта; порядок дії при
надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; номери телефонів екстрених служб
та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків;
правила користування технічними засобами охорони об’єкта; порядок
перевірки

документів;

користування

спеціальними

засобами;

порядок

здійснення пропускного режиму; правила та норми з охорони праці, екологічної
та пожежної безпеки; порядок надання домедичної допомоги потерпілим; місця
розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та
способи встановлення зв’язку з ними.
Завдання та обов'язки: охороняти стаціонарні об’єкти з незначним
ризиком для життя, здоров’я та майна; відповідно до укладеного договору про
надання охоронних послуг приймати під охорону та здавати об’єкт із
відповідним

документальним

оформленням;

забезпечувати

наявність,

збереження та утримання у справному стані наданих йому в користування
спеціальних і технічних засобів охорони, форменого одягу і майна; візуально
та з використанням технічних засобів охорони здійснювати заходи охорони
об’єкту та забезпечує режим встановлених замовником охоронних послуг; у
разі виявлення факту пошкодження (несправності) технічних засобів охорони,
замикальних пристроїв, решіток, огорожі периметру тощо, невідповідності або
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пошкодження пломб (печаток), протиправних посягань, вчинення злочину або
порушення цілісності об’єкта, що охороняється, терміново повідомляти про це
свого безпосереднього керівника; при нападі на об’єкт, що охороняється,
безпосередньої загрози життю та здоров’ю персоналу охорони або сторонніх
осіб, застосовувати проти особи, яка підозрюється у скоєні злочину заходи
необхідної оборони, спеціальні засоби у відповідності до законодавства
України; при заподіянні шкоди здоров’ю особи викликати швидку медичну
допомогу, надати домедичну допомогу потерпілим; у випадку смерті особи, яка
підозрюється у скоєні злочину під час застосування заходів необхідної оборони
повідомити про подію органи внутрішніх справ; забезпечувати охорону і
недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних
органів; у разі виявлення порушень норм з охорони праці терміново сповіщати
про це безпосереднього керівника; сприяти правоохоронним органам під час
виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх
функціональних обов’язків.
4. Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з
охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і
прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти
використовувати

засоби

попередження

і

захисту

у

разі

виникнення

надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання і застосування спеціальних засобів;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки;
е) володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового
законодавства в межах професійної діяльності.
5. Кваліфікаційні вимоги до освітнього рівня осіб
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Повна або базова загальна середня освіта та професійно-технічна освіта
без вимог до стажу роботи. Повна або базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві.
6. Сфера професійного використання
Діяльність приватних охоронних служб.
Охорона об'єктів з незначним ступенем ризику*
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Обмеження, визначені відповідно до статті 11 Закону України «Про
охоронну діяльність» від 22.03.2012 р. № 4616-VI
Об'єкти з незначним ступенем ризику*
-

* Об’єкти з незначним ризиком для життя, здоров’я та майна:
місця та/або приміщення роздрібної (оптової) торгівлі;
аптечні та лікувальні заклади;
пансіонати, санаторії, бази відпочинку;
житлові та нежитлові будинки (приміщення) фізичних осіб;
автостоянки;
бази, склади, території із зберігання матеріальних цінностей або без таких.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія: Охоронник
Кваліфікація: охоронник 1-го розряду
Загальний фонд навчального часу 126 годин
Кількість годин
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети
Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона об`єктів
Технічна безпека
Теоретичний курс із застосування спеціальних
засобів
Основи психологічної підготовки
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

Всього
12
4
2
2
4
44
16
8
2

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1

1
12
5
2

6
12
54
30
24
8
8

1
4

118
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією охоронник 1-го розряду
1. Кабінети:
Загально-професійної підготовки.
Професійно-теоретична підготовка
2. Тренажерні комплекси:
Спортивний зал.
Примітка:
для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих
робітників: предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів; проведення лабораторно-практичних робіт допускається в кабінетах загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки.
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1. Загально-професійна підготовка
1.1. Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1

2

3

З них на
лабораторно
Всього -практичні
роботи

Тема
Нормативно-правові акти, які регламентують
господарську діяльність у сфері надання послуг з
охорони власності та громадян та їх вимоги
Види адміністративних проступків, кримінальних
та господарських злочинів, відповідальність за їх
вчинення
Правові підстави застосування заходів фізичного
впливу та спеціальних засобів суб’єктами
господарювання,
що
здійснюють
охоронну
діяльність
Всього годин:

1

1

2

4

Тема 1. Нормативно-правові акти, які регламентують господарську
діяльність у сфері надання послуг з охорони власності та громадян та їх
вимоги
Правова основа діяльності суб’єктів охорони. Нормативно-правові акти,
які регламентують господарську діяльність у сфері надання послуг з охорони
власності та громадян та їх вимоги: Конституція України, Закон України «Про
охоронну діяльність», акти Президента України, Кабінету Міністрів України та
інші прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.
Тема 2. Основи адміністративного та кримінального права. Види
адміністративних та кримінальних правопорушень
Поняття адміністративного та кримінального права.
Положення адміністративного права в частині, що стосується виконання
функціональних обов’язків охоронників. Адміністративне правопорушення.
Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність.
Положення кримінального права в частині, що стосується виконання
функціональних обов’язків охоронників. Поняття та підстави кримінальної
відповідальності. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і
протиправність діяння. Види покарань. Індивідуалізація покарання стосовно
особи відповідно до вчинку. Звільнення від кримінальної відповідальності та
від покарання.
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Тема 3. Правові підстави застосування спеціальних засобів
суб’єктами господарювання будь-якої форми власності, що здійснюють
охоронну діяльність, створеними та зареєстрованими на території України
Правові підстави затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину
під час здійснення охоронної діяльності. Умови правомірності застосування
заходів фізичного впливу та спеціальних засобів персоналом охорони. Види
ситуацій, що обумовлюють необхідність і правомірність застосування заходів
фізичного впливу та спеціальних засобів.
Необхідна оборона. Правомірні дії в умовах необхідної оборони.
Спеціальні засоби, що дозволені до застосування, при здійсненні
охоронної діяльності.
Порядок та умови застосування спеціальних засобів, визначення їх виду
та інтенсивності. Відповідальність за порушення порядку та правил
застосування спеціальних засобів.
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1.2. Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Ринкова економіка та її функціонування
Державне
регулювання
та
підтримка
підприємництва
Всього годин:

1
1
2

Тема 1. Ринкова економіка та її функціонування
Основні принципи ринкової економіки. Визначення «підприємства і
підприємництва». Організаційні засади створення і функціонування суб’єктів
охоронної діяльності (охоронні підприємства та служби безпеки), їх роль у
захисті підприємництва.
Економічні засади здійснення охоронної діяльності. Послуги охорони як
особливий вид господарської діяльності. Гарантія якості послуг охорони.
Тема 2. Державне регулювання та підтримка підприємництва
Необхідність і суть державного регулювання та підтримки
підприємництва. Державна підтримка підприємництва. Вимоги законодавства
та нормативно-правових актів щодо провадження господарської діяльності у
сфері надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності.
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1.3. Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
(назва предмета)

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

№
з/п

Тема

1
2

Інформація та інформаційні технології.
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Всього годин:

1
1
2

1
1

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики.
Вплив інформаційних технологій на розвиток діяльності у сфері надання послуг
з охорони власності та громадян. Особливості впровадження новітніх
інформаційних технологій в галузі охорони.
Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології
Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі. Галузеве
програмне забезпечення. Робота з тематичними пошуковими каталогами та
пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.»
Лабораторно-практична робота
Робота з тематичними пошуковими
машинами.

17

каталогами

та

пошуковими

2. Професійно-теоретична підготовка
2.1.Типова навчальна програма з предмета
«Охорона об`єктів»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема

1

Вступ

1

2

Класифікація об’єктів. Охорона об’єктів з
незначним ступенем ризику
Обов’язки охоронників. Основні положення
щодо здійснення охорони об’єктів з незначним
ступенем ризику. Пост охорони
Опис людини за ознаками зовнішності. Метод
«словесного портрету»
Документи, що посвідчують особу. Порядок
перевірки документів та заходи особистої
безпеки охоронника. Пропускний режим
Дії
охоронників
у
разі
виникнення
надзвичайних ситуацій на об’єктах охорони
Всього годин:

1

3

4
5

6

4

1

2

1

4

1

4

2
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Тема 1. Вступ
Короткі відомості з історії виникнення та розвитку охоронних служб.
Типова структура підрозділу охорони та її завдання.
Сучасні вимоги до рівня кваліфікації охоронників. Значення навчання
кадрів щодо росту їх професійної майстерності та культурно-технічного рівня.
Ознайомлення слухачів з навчальною програмою, порядком проведення занять.
Тема 2. Класифікація об’єктів. Охорона об’єктів з незначним
ступенем ризику
Класифікація об’єктів за ступенями ризику.
Поняття та види об’єктів охорони з незначним рівнем ризику, організація
їх охорони. Завдання підрозділу охорони. Основні положення щодо здійснення
охорони об’єктів з незначним рівнем ризику.
Порядок проведення огляду об’єктів, що охороняються, їх вразливих
місць, вантажів, особистих речей відвідувачів та працюючого персоналу.
Тема 3. Обов’язки охоронників. Основні положення щодо здійснення
охорони об’єктів з незначним ступенем ризику. Пост охорони
18

Загальні обов’язки охоронника під час охорони об’єктів з незначним
рівнем ризику. Що забороняється охороннику на посту. Підпорядкування
охоронника під час виконання службових обов’язків.
Порядок взаємодії персоналу охорони об’єкта з правоохоронними
органами та іншими суб’єктами охоронної діяльності.
Пости охорони. Види постів. Порядок та послідовність прийому/здачі
поста (об’єкта) під охорону.
Лабораторно-практична робота 1
Порядок прийому/здачі поста (об’єкта) під охорон.
Тема 4. Опис людини за ознаками зовнішності. Метод «словесного
портрету»
Необхідність застосування опису людини за ознаками зовнішності у
діяльності охоронника. Загальні правила користування методом «словесного
портрету». Порядок опису людини за методом «словесного портрету».
Анатомічні (статичні) ознаки зовнішності людини. Функціональні (динамічні)
ознаки зовнішності людини. Характерні (особливі) прикмети. Проведення
опису людини за методом «словесного портрету».
Лабораторно-практична робота 2
Проведення опису людини за методом «словесного портрету» за
допомогою фото-, кіно-, відеоматеріалів.
Тема 5. Документи, що посвідчують особу. Порядок перевірки
документів та заходи особистої безпеки охоронника. Пропускний режим
Поняття, мета та вимоги щодо здійснення пропускного режиму.
Документи, що посвідчують особу та їх класифікація. Службові та
спеціальні посвідчення.
Документи, що надають право проходу на об’єкти охорони. Допуск за
документами, що посвідчують особу.
Дії охоронника при виявленні підроблених або чужих документів.
Що забороняється ввозити (заносити) на територію об’єктів охорони, та
вивозити (виносити) з території об’єктів охорони в порядку і за зразками
документів, затверджених власником об’єкту або уповноваженим ним органом
під час охорони стаціонарних, звичайних господарських об’єктів.
Порядок затримання осіб, які намагаються незаконно вивезти(винести)
матеріальні цінності з об’єкту та застосування при цьому фізичної сили та
спеціальних засобів.
Лабораторно-практична робота 3
Порядок перевірки документів та здійснення пропуску громадян/вантажів
на постах охорони.
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Тема 6. Дії охоронників у разі виникнення надзвичайних ситуацій на
об’єктах охорони
Надзвичайні ситуації, їх види та класифікація. Дії персоналу охорони у
разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
Порядок дій охоронників в разі: проникнення невідомого на об’єкт
охорони; спрацювання засобів охоронної сигналізації, спробі захоплення або
блокування об’єкту охорони; пожежі, виходу з ладу систем енергопостачання
об’єкту тощо.
Лабораторно-практична робота 4
Порядок дій персоналу охорони у разі надзвичайних подій та виникненні
надзвичайних ситуацій на об’єктах охорони.
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2.2. Типова навчальна програма з предмета
«Технічна безпека»
(назва предмета)

№
з/п

1

2
3
4

Кількість
годин
Тема

Всього

Структура та завдання комплексу інженернотехнічних засобів фізичного захисту об`єкту
охорони
Система охоронно-пожежної та тривожної
сигналізації
Порядок користування засобами охороннопожежної та тривожної сигналізації
Радіозв’язок
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

2
2

1

2
8

1
2

Тема 1. Структура та завдання комплексу інженерно-технічних
засобів фізичного захисту об`єкту охорони
Загальні поняття о системі фізичного захисту об`єкта охорони. Структура,
завдання та можливості комплексу інженерно-технічних засобів фізичного
захисту об`єкту охорони. Централізована та автономна системи охорони
об`єкту. Зони та рубежі охорони.
Тема 2. Система охоронно-пожежної та тривожної сигналізації
Структура, завдання та можливості системи охоронно-пожежної та
тривожної сигналізації. Класифікація оповіщувачів системи охороннопожежної та тривожної сигналізації. Основні характеристики та принципи дії
оповіщувачів системи охоронно-пожежної сигналізації.
Тема 3. Порядок користування засобами охоронно-пожежної та
тривожної сигналізації
Порядок поставлення та зняття з охорони системи охоронно-пожежної
сигналізації. Засоби індикації та відображення тривожних сповіщень. Порядок
перевірки працездатності системи охоронно-пожежної та тривожної
сигналізації. Дії співробітника охорони при надходженні відповідних сигналів
системи охоронно-пожежної та тривожної сигналізації.
Лабораторно-практична робота 1
Порядок користування засобами охоронно-пожежної та тривожної
сигналізації.
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Тема 4. Радіозв’язок
Основні типи засобів радіозв’язку, їх технічні характеристики. Правила
користування, органи керування засобами радіозв’язку. Основи прихованого
ведення радіопереговорів. Кодування радіоінформації за допомогою
переговорних таблиць, правила користування переговорними таблицями під час
ведення радіопереговорів.
Лабораторно-практична робота 2
Порядок користування засобами радіозв’язку.
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2.3. Типова навчальна програма з предмета
«Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів»
(назва предмета)

№
з/п
1
2

Кількіс
ть годин
Тема
Всього
Спеціальні засоби, що застосовуються під час
здійснення охоронної діяльності
Порядок отримання, зберігання, застосування
та обслуговування спеціальних засобів
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
2

Тема 1. Спеціальні засоби, що застосовуються під час здійснення
охоронної діяльності
Спеціальні засоби, що використовуються під час здійснення охоронної
діяльності.
Правила застосування спеціальних засобів. Обмеження в застосуванні
спеціальних засобів. Дії охоронника після застосування спеціальних засобів.
Тема 2. Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та
обслуговування спеціальних засобів
Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та обслуговування
спеціальних засобів.
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2.4. Типова навчальна програма з предмета
«Основи психологічної підготовки»
(назва предмета)

№
з/п

1

2
3

Кількіс
ть годин
Тема

Всього
Психологічна характеристика професійної
діяльності охоронника та її вимоги до його
особистості
Індивідуально-психологічні
особливості
особистості
Психологія спілкування з людьми в різних
емоційних станах
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

2
2

1

6

1

Тема 1. Психологічна характеристика професійної діяльності
охоронника та вимоги до його особистості
Психологічна характеристика професійної діяльності охоронника. Умови
та чинники, що впливають на професійну успішність та ефективність діяльності
охоронника. Монотонія, як одна з характеристик професійної діяльності. Вплив
монотонії на ефективність діяльності та розвиток особистості охоронника.
Екстремальні ситуації в роботі охоронника, їх вплив на психіку. Емоційні
стани, які виникають в небезпечних ситуаціях.
Вимоги до діяльності охоронника. Способи та методи тренування
окоміру: визначення розмірів предметів, відстаней до об’єкту на місцевості та в
приміщенні. Тренування сприйняття часу, звуків, простору, швидкості та ін.
Мнемотехнічні прийоми. Способи тренування словесно-логічної пам’яті,
методи запам’ятовування цифрової інформації, облич людей, номерів
автомашин, телефонів, адрес, прізвищ та ін. Розвиток системності сприймання і
спостережливості.
Тема 2. Індивідуально-психологічні особливості особистості
Темперамент. Поняття про характер. Акцентуації характеру та їх
врахування в професійній діяльності охоронника. Динамічні процеси психіки
людини (міміка, жести, рухи, мова, голос і швидкість реакції на подразники).
Емоційні стани особистості та їх врахування в професійній діяльності
охоронника. Основні поведінкові характеристики осіб з психічними
аномаліями. Аудіовізуальна діагностика аномальної поведінки та її врахування
під час виконання службових обов’язків.
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Тема 3. Психологія спілкування
Поняття спілкування та його форми. Способи встановлення
психологічного контакту з людьми, розвиток вміння уникати конфліктів,
розташувати до себе співрозмовника і встановлювати з ним довірчі відносини.
Аналіз конфліктних ситуацій в професійній діяльності охоронника.
Основні шляхи попередження та вирішення конфліктів в професійній
діяльності охоронника.
Розвиток умінь інтерпретувати поведінку людини та врахування її під час
здійснення охоронної діяльності.
Лабораторно-практична робота
Тренування способів спілкування, встановлення контакту зі співрозмовником і
групою осіб.
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2.5. Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
(назва предмета)

№
з/п
1
2

3
4
5

Кількість
годин
З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема

Правові та організаційні питання охорони
праці
Охорона праці у сфері надання послуг,
пов’язаних з охороною державної та іншої
власності. Основи гігієни праці та виробничої
санітарії
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Надання домедичної допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Всього годин:

1
3

1
1
6

4

12

4

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його
вивчення.
Основні завдання охорони праці. Основні законодавчі та нормативноправові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладенні
трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Тривалість робочого дня працівників. Відповідальність за порушення
законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з
охорони праці.
Інструктажі з охорони праці: порядок проведення та види. Типове
положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке
встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки
знань працівників і посадових осіб.
Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання.
Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Основні
заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і
професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і професійних отруєнь.
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Тема 2. Охорона праці у сфері надання послуг,пов’язаних з охороною
державної та іншої власності. Основи гігієни праці та виробничої санітарії
Загальні питання безпеки і охорони праці у сфері надання послуг,
пов’язаних з охороною державної та іншої власності. Правила та заходи щодо
попередження нещасних випадків і аварій. Категорії та види травм.
Міри безпеки під час проведення занять зі спеціальної фізичної
підготовки. Заходи безпеки при поводженні із спеціальними засобами під час
виконання службових обов’язків, проведення навчальних занять. Причини
травматизму під час виконання службових обов’язків. Засоби індивідуального
та колективного захисту персоналу охорони. Правила руху по території об’єктів
охорони. Дії охоронників під час виникнення надзвичайних ситуації на
об’єктах охорони. План евакуації з приміщень у випадку аварії. Поняття про
виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарнотехнічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі
випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм
людини. Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Основні гігієнічні
особливості праці за професією. Вимоги до опалення, вентиляції повітря у
виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Санітарно-побутове
забезпечення працівників.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Організація пожежної
охорони у галузі. Пожежна сигналізація. Речовини і матеріали, що
використовуються для гасіння пожеж та їх властивості. Вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент, їх призначення, використання на пожежі.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження
електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини.
Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії,
фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму. Колективні та індивідуальні засоби
захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої,
ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.
Тема 5. Надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання
домедичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання
домедичної допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість,
спокій. Засоби надання домедичної допомоги. Медична аптечка, її
комплектація, призначення, правила користування.
Домедична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
27

Надання домедичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку,
тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. Ознаки отруєння і
домедична допомога потерпілому. Способи надання домедичної допомоги
при отруєнні чадним газом, алкоголем. Способи штучного дихання,
положення потерпілого і дії особи, яка надає домедичну допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Лабораторно-практична робота
Порядок надання домедичної допомоги.
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3. Професійно-практична підготовка
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 1-го розряду
№
з/п
1
2
3

1

2

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Спеціальна фізична підготовка
Вивчення виробничих питань з професії охоронник.
Навчання прийомам і навичкам праці
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та
електробезпеки
Самостійне виконання функцій охоронника 1-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

2
16
12
30
8

16
24
54

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
робочими місцями. Ознайомлення з об’єктами, які охороняються. Перелік та
особливості об’єктів, що знаходяться під охороною.
Тема 2. Спеціальна фізична підготовка
Вправи
Стійки, пересування. Удари руками, ногами. Захисні дії
Стійки: основна стійка, передня стійка (право, лівостороння), коротка
передня стійка (право, лівостороння), широка фронтальна стійка.
Пересування: кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), приставним
кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), розвороти хресним кроком.
Удари руками: прямий, збоку, зверху, знизу, навідмах.
Удари ногами: прямий удар (розгином стегна, розгином гомілки), у бік,
з боку.
Захист відбивом передпліччям: у гору, у низ, назовні, всередину.
Захист підставкою передпліччя або гомілки.
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Страхування та самострахування. Кидки. Больові прийоми у стійках
Страхування та самострахування: обертання вперед, назад,вперед через
праве та ліве плече; падіння вперед, назад, праворуч, ліворуч.
Кидки: через стегно, задня підніжка.
Больові прийоми: загин руки за спину (при підході спереду та заду).
Захист від ударів руками і ногами – больові прийоми, кидки
Захист від ударів руками: зверху – важіль руки всередину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки всередину, кидок задня підніжка; прямий удар у
груди – важіль кисті назовні, важіль руки всередину, загин руки за спину; знизу
– важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя.
Захист від ударів ногами: прямий – кидок задня підніжка; у бік – кидок
задня підніжка, бокове підсікання; з боку – кидок задня підніжка.
Прийоми захисту та обеззброювання від нападу холодною та
вогнепальною зброєю
Захист від ударів ножем: зверху – важіль руки у середину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки у середину, задня підніжка; з низу – важіль кисті
назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; прямий удар у груди –
важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя.
Обеззброювання при погрозі пістолетом: попереду – важіль руки у
середину, важіль руки назовні; позаду – важіль руки у середину, важіль руки
назовні.
Застосування спеціальних засобів. Удари та захист гумовою палицею
Удари гумовою палицею: зверху, збоку, навідмах, прямий тичок.
Захист гумовою палицею: відбиви: назовні та всередину, до гори, назовні
та всередину до низу; підставки: до гори та до низу горизонтально, праворуч та
ліворуч вертикально
Застосування гумових кийків, наручників одноразового використання
(пластикові, текстильні) при затриманні особи, яка підозрюється у скоєні
злочину (злочинця) або відбитті нападу.
Порядок огляду порушника та способи його конвоювання.
Засоби і способи зв’язування.
Конвоювання: за допомогою больових прийомів, за допомогою
спеціальних засобів.
Огляд: на колінах, лежачи, стоячи біля стіни. Застосування наручників.
Використання бронежилетів, захисних касок та спорядження
Використання бронежилетів та захисних касок. Способи та правила
носіння бронежилетів та захисних касок, розміщення та прилаштування
спорядження
Застосування газових балончиків з аерозолями сльозоточивої та
дратівної дії
Застосування газових балончиків з аерозолями сльозоточивої та дратівної
дії з моделюванням різних умов обстановки.
Тема 3. Вивчення виробничих питань професії охоронник. Навчання
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прийомам і навичкам праці
Інструктаж з питань охорони праці при виконанні обов’язків охоронника.
Обов’язки охоронника при прийманні постів і об’єктів під охорону та під
час несення служби. Заборонені дії охоронника під час прийому об’єктів під
охорону і несення служби. Обов’язки старшого на об’єкті охорони.
Дії охоронника під час виявлення порушень цілісності об’єкту,
проникнення порушника на об’єкт, що охороняється, пожежі та інших
стихійних лихах. Перевірка справності замків, пломб, засобів гасіння пожежі,
зв’язку. Перевірка цілісності об’єкта за допомогою технічних систем охорони,
наявності необхідної документації на посту. Складання рапортів несення
охорони об’єктів.
Відпрацювання навичок проведення огляду транспортних засобів,речей
фізичних осіб, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами
скоєння злочину, перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на
вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд
(виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу
матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів
охорони).
Дії охоронника в позаштатних ситуаціях, при затриманні особи, яка
підозрюється у скоєні злочину на об’єктах, що охороняються.
Відпрацювання навичок володіння собою під час конфліктних ситуацій.
Набуття практичних навичок з надання домедичної допомоги, способи
транспортування потерпілих.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки
Ознайомлення з організацією охорони та структурою об’єкта охорони,
плануванням діяльності персоналу охорони та контролю якості охорони.
Ознайомлення з функціями підрозділів охорони, правилами внутрішнього
розпорядку, відповідальністю за порушення виробничої дисципліни, правилами
внутрішньооб’єктового режиму.
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями охорони,
інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності, пожежної та
електробезпеки безпосередньо на робочих місцях.
Тема 2. Самостійне виконання функцій охоронника 1-го розряду
Інструктаж з питань охорони праці. Виконання усіх видів робіт з охорони
звичайних
господарських
об’єктів
передбачених
кваліфікаційною
характеристикою.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування та
матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та
затверджується у встановленому порядку.
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Прийом поста під охорону.
Дії охоронника під час пред’явлення підробленого документу.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони вогнепальної
зброї.
Дії охоронника при спробі передачі заборонених речей через пост
охорони.
Дії охоронника під час некоректної або неадекватної поведінки
відвідувача.
Дії охоронника при виявленні сторонніх предметів (речей) на об’єкті
охорони.
Дії охоронника під час спроби самоспалення на посту охорони.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони заборонених
речей (комбінований).
Дії охоронника при нападі та спробі захоплення об’єкту.
Проведення серцево-легеневої реанімації, накладання пов’язок джутів,
фіксації шин способи транспортування потерпілих.
Дії охоронника під час пожежі на об’єкті охорони.
Дії охоронника під час знеструмлення об’єкту охорони.
Дії охоронника під час виникнення конфлікту між відвідувачами об’єкту
охорони.
Дії охоронника при виявленні на
об’єкті
охорони невідомих
(вибухонебезпечних) предметів.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 1-го розряду
Знає, розуміє:
1. Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційнорозпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
3. Права та обов’язки персоналу охорони.
4. Законодавчі та нормативні акти охорони праці, екологічної та
пожежної безпеки.
5. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
6. Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів,
транспортних засобів і вантажів.
7. Порядок дій персоналу охорони при виникненні надзвичайних
ситуацій на об’єкті охорони.
8. Підпорядкування охоронника під час виконання службових
обов’язків.
9. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
10. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та
передачі його до правоохоронних органів.
11. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних
засобів.
12. Правила використання технічних засобів охорони.
Порядок надання домедичної допомоги.
Вміє:
1. Працювати в команді, взаємодіяти з іншими співробітниками
охорони, надавати допомогу старшим нарядів охорони та
керівникам суб’єктів охоронної діяльності у здійсненні охорони
об’єктів.
2. Взаємодіяти з правоохоронними органами.
3. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктні ситуації.
4. Здійснювати охорону стаціонарних об’єктів з незначним ступенем
ризику.
5. Приймати і здавати пост (об’єкт) під охорону, з відповідним
документальним оформленням факту прийому (здачі).
6. Здійснювати візуальний контроль та контроль обстановки навколо
об’єкту охорони з використанням технічних засобів охорони.
7. Затримувати осіб, які намагаються без дозволу проникнути (або
проникли) на об’єкт охорони чи залишити його, з обов’язковим
повідомленням про це територіального органу внутрішніх справ
України.
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8. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення
(злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів
охорони.
9. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби відповідно
до чинного законодавства. Приймати правильне рішення про
застосування спеціальних засобів, визначати вид спеціального
засобу, час початку та інтенсивність його застосування з
урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і
особи, яка підозрюється у скоєні злочину.
10. Здійснювати пропуск на об’єкт охорони, проводити огляд речей
фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів,
вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами
правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу,
дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення
(вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо
їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються
на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
11. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
12. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні
злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому
домедичну допомогу, забезпечувати недоторканність місця події
до прибуття представників правоохоронних органів.
13. Дотримуватись чинних норм з охорони праці, екологічної та
пожежної безпеки.
14. Зберігати конфіденційну інформацію, що стала відома при
виконанням службових обов’язків, крім випадків передбачених
законодавством України.
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№
з/п
1
2
3

1
2
3

1
2

3
4

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
Найменування

Для
індивідуального
користування

Інструмент
Макети ножів
Макети пістолетів
Гумова палиця
Натуральні зразки
Натуральні зразки
Захисна каска
Бронежилет
Наручники
одноразового
використання (пластикові,
текстильні)
Моделі, макети, муляжі,
стенди у кількості, що
необхідна для виконання
навчальної програми
Навчальний пост

Для
групового
користування

Примітк
а

8 шт.
8 шт.
8 шт.
до 3 шт.
до 3 шт.
до 15 шт.

1 од.

Ручний металошукач або
стаціонарний
метало
детектор
Макети будівель

1 од.
до 3 од.

Тренажер
(макет)
для
надання
домедичної
допомоги (реанімаційний)

1 од.
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на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад

Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО5169-ОК.74.60-2014
(позначення стандарту)

Професія: Охоронник
Код: 5169
Кваліфікація: охоронник 2-го розряду

Видання офіційне
Київ – 2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють
підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія: 5169 Охоронник
2. Кваліфікація: охоронник 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: Закони та інші нормативно-правові акти з охоронної
діяльності; встановлені вимоги до охорони об’єктів і пропускного режиму;
основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що
стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в
частині, щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні
документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до
матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на
об’єкті охорони; правила користування технічними засобами охорони об’єкта;
номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для
виконання функціональних обов’язків; елементи захисту від підробок на
посвідченнях та перепустках, зразки підписів та особисто в обличчя
відповідних посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників
власника об’єкту або уповноваженого ним органу; застосування спеціальних
засобів; порядок: огляду речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою),
транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або
предметами правопорушення, перевірки документів, що засвідчують особу;
правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок
надання домедичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів,
сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
Завдання та обов'язки: охороняти стаціонарний об’єкт із середнім
ступенем ризику; відповідно до укладеного договору про надання охоронних
послуг приймати під охорону та здає об’єкт (майно тощо), із відповідним
документальним оформлення; забезпечувати збереження та утримання у
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справному стані наданих йому в користування спеціальних і технічних засобів
охорони, форменого одягу і майна; візуально та з використанням технічних
засобів охорони здійснювати заходи охорони об’єкту та забезпечення режиму
встановлених замовником охоронних послуг; забезпечувати дотримання
пропускного

режиму

на

об’єкті,

контроль

за

переміщенням

(ввезенням/вивезенням) матеріальних цінностей; у разі виявлення факту
пошкодження

(несправності)

технічних

засобів

охорони,

замикальних

пристроїв, решіток, огорожі периметру тощо, невідповідності або пошкодження
пломб (печаток), повідомляти свого безпосереднього керівника; при виявлення
ознак протиправних посягань, вчинення злочину або порушення цілісності
об’єкта, що охороняється, терміново повідомляти свого безпосереднього
керівника та, за необхідністю, територіальний орган внутрішніх справ; при
нападі на об’єкт, що охороняється, безпосередньої загрози життю та здоров’ю
персоналу охорони або сторонніх осіб, застосовувати проти особи, яка
підозрюється у скоєні злочину заходи необхідної оборони, спеціальні засоби, у
відповідності до чинного законодавства України; при заподіянні шкоди
здоров’ю особи викликати швидку медичну допомогу, надати домедичну
допомогу потерпілим; у випадку смерті особи, яка підозрюється у скоєні
злочину під час застосування заходів необхідної оборони повідомляти про
подію органи внутрішніх справ; забезпечувати охорону і недоторканність місця
події до прибуття представників правоохоронних органів України; у разі
виявлення порушень норм з охорони праці терміново сповіщати про це
безпосереднього керівника для вжиття заходів, щодо усунення виявлених
порушень; сприяти правоохоронним органам під час виконання покладених на
них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх функціональних
обов’язків.
4. Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
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б) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів про
охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і
прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
в) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
г) швидко та впевнено діяти в нестандартних умовах та вміти
використовувати

засоби

попередження

і

захисту

у

разі

виникнення

надзвичайних ситуацій;
д) додержуватись правил зберігання і застосування спеціальних засобів;
е) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки;
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового
законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб
- попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - Охоронник 1-го розряду
-за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією охоронник
1-го розряду - не менше 1 року;
- за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних
закладах 1-2-3-го атестаційних рівнів чи професійної підготовки на виробництві
– без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання
Діяльність приватних охоронних служб.
Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки.
Охорона об’єктів з середнім ступенем ризику**
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.
7.2.

Стать: чоловіча, жіноча.

7.3.

Обмеження, визначені відповідно до статті 11 Закону України

«Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 р. № 4616-VI
Об’єкти з середнім ступенем ризику**
-

** Об’єкти із середнім ризиком для життя, здоров’я та майна:
адміністративні, виробничі приміщення, території суб’єктів
господарювання;
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-

готелі, навчальні заклади;
музеї, картинні галереї, історико-культурні заповідники, інші
об’єкти культури;
місця та/або приміщення, в яких здійснюється торгівля виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія: Охоронник
Кваліфікація: охоронник 2-го розряду
Загальний фонд навчального часу - 106 годин
Кількість годин
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети
Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона об`єктів
Технічна безпека
Теоретичний курс із застосування спеціальних
засобів
Основи психологічної підготовки
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

Всього
12
4
2
2
4
30
8
4
4

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

13
3
2

4
10
48
24
24
8
8

2
6

98

13

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією охоронник 2-го розряду
1. Кабінети
Загально-професійної підготовки.
Професійно-теоретична підготовка
2. Тренажерні комплекси
Спортивний зал.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників; предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою
підприємств-замовників кадрів; проведення лабораторно-практичних робіт допускається в
кабінетах загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки
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1. Загально-професійна підготовка
1.1. Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Поняття злочину. Види покарань за скоєння
злочину
Правові
підстави
застосування
заходів
фізичного впливу та спеціальних засобів
суб’єктами господарювання, що здійснюють
охоронну діяльність
Всього годин:

2
2

4

Тема 1. Поняття злочину. Види покарань за скоєння злочину
Кримінальне право. Положення кримінального права в частині, що
стосується виконання функціональних обов'язків охоронників. Злочин та інші
правопорушення. Співучасть у злочині.
Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна
відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну
небезпеку і протиправність діяння.
Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість
покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю. Види покарань.
Індивідуалізація покарання стосовно особи відповідно до вчинку. Звільнення
від кримінальної відповідальності та від покарання.
Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 2. Правові підстави застосування спеціальних засобів
суб’єктами господарювання будь-якої форми власності, що здійснюють
охоронну діяльність, створеними та зареєстрованими на території України
Правові підстави затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину
під час здійснення охоронної діяльності. Умови правомірності застосування
заходів фізичного впливу та спеціальних засобів персоналом охорони. Види
ситуацій, що обумовлюють необхідність і правомірність застосування заходів
фізичного впливу та спеціальних засобів.
Спеціальні засоби, що дозволені до застосування, при здійсненні охоронної
діяльності. Порядок та умови застосування спеціальних засобів, визначення їх виду та
інтенсивності. Дії охоронника після застосування спеціальних засобів. Відповідальність
за порушення порядку та правил застосування спеціальних засобів.
Відповідальність за розкрадання вогнепальної зброї, бойових припасів чи
вибухових речовин, недбале збереження зброї та боєприпасів.
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1.2. Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Ресурсне забезпечення діяльності підприємств
сфери послуг
Підприємство, як форма діяльності в умовах
ринкової економіки
Всього годин:

1
1
2

Тема 1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств сфери послуг
Сутність підприємництва, умови існування. Види, підприємницької
діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні.
Поняття і елементи ресурсного потенціалу підприємств сфери послуг:
фінансові, матеріальні, нематеріальні, інформаційні.
Тема 2. Підприємство, як форма діяльності в умовах ринкової
економіки
Види підприємств.
Підприємницький дохід. Структура виробничих витрат. Внутрішні та
зовнішні чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Валовий дохід,
витрати, балансовий та чистий прибуток.
Фонди підприємств та їх обіг. Витрати виробництва і витрати
підприємства. Собівартість. Система ціноутворення. Комерційний розрахунок.
Прибуток та його економічна природа. Рентабельність підприємств.
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1.3. Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Програмні засоби ПК
Комп’ютерні технології
Всього годин:

1
1
2

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології
Бездротові системи передачі даних. Навігаційні та позиційні системи.
Тема 2. Комп’ютерні технології
Поняття інтелектуальна власність. Ознайомлення з принципами та
системами захисту інтелектуальної власності.
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2. Професійно-теоретична підготовка
2.1.Типова навчальна програма з предмета
«Охорона об`єктів»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1

2
3
4

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Основні поняття та способи провадження
господарської діяльності у сфері надання
послуг,пов’язаних з охороною державної та
іншої власності.
Візуальний контроль (спостереження) як спосіб
охорони
Пропускний режим. Види документів
Порядок допуску на об'єкти охорони
Всього годин:

2

2

1

2
2
8

1
1
3

Тема 1. Основні поняття та способи провадження господарської
діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з охороною державної та
іншої власності
Поняття та види об’єктів охорони об’єктів із середнім ступенем ризику,
організація їх охорони. Завдання підрозділу охорони. Основні положення щодо
здійснення охорони об’єктів із середнім ступенем ризику.
Загальні обов’язки старшого наряду охорони об’єктів із середнім
ступенем ризику. Порядок здійснення контролю старшим наряду охорони
стаціонарного об’єкту за якістю надання послуг з охорони підпорядкованим
йому персоналом охорони.
Організація охорони об’єктів. Технічне обладнання КПП.
Тема 2. Візуальний контроль (спостереження) як спосіб охорони
Поняття і мета здійснення спостереження. Вимоги до організації
спостереження. Факти, які заслуговують уваги. Здійснення охоронником
спостереження при виконанні своїх обов’язків на посту охорони. Виявлення
підозрілих осіб на постах та в оточенні об’єктів охорони. Категорії осіб, які
підлягають виявленню на постах та в оточенні об’єктів охорони. Загальні та
спеціальні ознаки підозрілої поведінки особи.
Лабораторно-практична робота 1
Здійснення візуального контролю за оточенням поста (об’єкту) охорони.
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Тема 3. Пропускний режим. Види документів
Захист документів від підробок. Повна та часткова підробка документів.
Основні види часткової підробки та ознаки їх виявлення.
Документи, за якими проводиться
здійснення пропускного та
внутрішньооб’єктового режимів на об’єкті.
Документи, що оформлюються на матеріальні цінності та вантажі, що
переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони): накладні, дозволи,
супровідні документи тощо. Порядок перевірки документів. Дії охоронника під
час перевірки документів та заходи безпеки.
Порядок проведення контрольної перевірки матеріальних цінностей, що
ввозяться і вивозяться з об’єкта. Прийом та здача вантажів з відповідними
документами під час їх перевезення. Допуск осіб для відкриття та опечатування
сховищ. Порядок винесення (внесення), вивезення (ввезення) зі сховищ та
об’єктів охорони матеріальних цінностей.
Лабораторно-практична робота 2
Методика виявлення підроблених документів.
Тема 4. Пропускний режим на об'єктах охорони
Здійснення пропускного режиму та контролю на безпеку. Порядок,
підстави та час для допуску відвідувачів, транспортних засобів, іноземних
громадян та працівників засобів масової інформації.
Порядок проведення огляду особистих речей відвідувачів та персоналу
об’єкту в порядку, затвердженим власником об'єкту або уповноваженим ним
органом.
Лабораторно-практична робота 3
Здійснення перепускного режиму на об'єктах охорони.
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2.2. Типова навчальна програма з предмета
«Технічна безпека»
(назва предмета)

№
з/п

1
2

Кількість
годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

Системи контролю та керування доступом
Системи телевізійного спостереження (системи
відеоспостереження)
Всього годин:

2
2
4

Тема 1. Системи та керування доступом
Структура та завдання системи контролю та керування доступом (СККД).
Пристрої введення ідентифікаційних ознак. Основні типи контролерів в СККД.
Виконавчі та загороджувальні пристрої.
Тема
2.
Системи
телевізійного
спостереження
(системи
відеоспостереження)
Структура, завдання та можливості систем телевізійного спостереження
(системи відеоспостереження). Відеокамери охоронного призначення.
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2.3. Типова навчальна програма з предмета
«Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів»
(назва предмета)

№
з/п
1
2

Кількіс
ть годин
Тема
Всього
Спеціальні засоби, що застосовуються під час
здійснення охоронної діяльності
Порядок отримання, зберігання, застосування
та обслуговування спеціальних засобів
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

2

4

2

Тема 1. Спеціальні засоби, що застосовуються під час здійснення
охоронної діяльності
Спеціальні засоби, що застосовуються під час здійснення охоронної
діяльності. Їх призначення, тактико-технічні характеристики та устрій. Заходи
безпеки при поводженні із спеціальними засобами. Особливості застосування
різних за призначенням спеціальних засобів.
Тема 2. Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та
обслуговування спеціальних засобів
Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та обслуговування
спеціальних засобів.
Лабораторно-практична робота
Устрій та обслуговування спеціальних засобів.
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2.4. Типова навчальна програма з предмета
«Основи психологічної підготовки»
(назва предмета)

№
з/п

1
2

Кількіс
ть годин
Тема

Всього
Психологія спілкування з людьми в різних
емоційних станах
Конфліктні ситуації, шляхи їх попередження
та вирішення
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

1

2

1

4

2

Тема 1. Психологія спілкування з людьми в різних емоційних станах
Способи встановлення психологічного контакту з людьми, вміння
уникати конфліктів, розташувати до себе співрозмовника і встановити з ним
довірчі відносини.
Лабораторно-практична робота 1
Навички встановлення психологічних контактів із людьми.
Тема 2. Конфліктні ситуації, шляхи їх попередження та вирішення
Розвиток умінь інтерпретувати поведінку людини та врахування її під час
виконання професійних обов'язків. Аналіз конфліктних ситуацій в професійній
діяльності охоронника. Основні шляхи попередження та вирішення конфліктів.
Лабораторно-практична робота 2
Розв’язання заданих конфліктних ситуацій.
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2.5. Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
(назва предмета)

№
з/п

Кількість
годин
З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема

1

Охорона праці професії «охоронник»

2

2

Правила і порядок огляду потерпілого.
Надання першої психологічної допомоги
постраждалим. Оцінка стану потерпілого.
Надання домедичної допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Всього годин:

2

2

6

4

10

6

3

Тема 1. Охорона праці професії «охоронник»
Загальні питання безпеки праці під час охорони об’єктів. Перелік робіт з
підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і
щорічна перевірка знань з охорони праці. Правила та заходи щодо
попередження нещасних випадків і аварій.
Дії охоронників під час виникнення надзвичайних ситуації на об’єктах
охорони. План евакуації з приміщень у випадку аварії.
Тема 2. Правила і порядок огляду потерпілого. Оцінка стану
потерпілого
Правила і порядок огляду потерпілого. Основні правила , прийоми і етапи
надання першої психологічної допомоги постраждалим. Основні критерії
оцінки порушення свідомості, дихання (частоти), кровообігу. Послідовність
огляду: голова, шия і шийний відділ хребта, груди, живіт, таз, кінцівки, грудний
і поперековий відділи хребта. Відпрацювання прийомів визначення пульсу
(частота) на променевої та сонної артеріях.
Лабораторно-практична робота 1
Послідовність огляду потерпілого.
Тема 3. Надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Засоби надання домедичної допомоги. Медична аптечка, її
комплектація, призначення, правила користування.
Домедична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання домедичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку,
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тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. Ознаки отруєння і
домедична допомога потерпілому. Способи надання домедичної допомоги
при отруєнні чадним газом, алкоголем.
Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка
надає домедичну допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Лабораторно-практична робота 2
Порядок надання домедичної допомоги.
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3. Професійно-практична підготовка
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 2-го розряду
№
з/п
1
2
3
4
5

1

2

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Спеціальна фізична підготовка
Застосування спеціальних засобів
Основи техніки стрільби
Вивчення виробничих питань з професії охоронник.
Навчання прийомам і навичкам праці
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та
електробезпеки
Самостійне виконання функцій охоронника 2-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

2
8
2
6
6
24
4

20
24
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І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
робочими місцями. Ознайомлення з об’єктами, які охороняються. Перелік та
особливості об’єктів, що знаходяться під охороною.
Тема 2. Спеціальна фізична підготовка
Вправи
Стійки, пересування. Удари руками, ногами. Захисні дії
Стійки: основна стійка, передня стійка (право, лівостороння), коротка
передня стійка (право, лівостороння), широка фронтальна стійка.
Пересування: кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), приставним
кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), розвороти хресним кроком.
Удари руками: прямий, збоку, зверху, знизу, навідмах.
Удари ногами: прямий удар (розгином стегна, розгином гомілки), у бік, з
боку.
Захист відбивом передпліччям: у гору, у низ, назовні, всередину.
Захист підставкою передпліччя або гомілки.
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Страхування та самострахування. Кидки
Страхування та самострахування. Кидки. Больові прийоми у стійках.
Страхування та самострахування: обертання вперед, назад,вперед через праве
та ліве плече; падіння вперед, назад, праворуч, ліворуч.
Кидки: через стегно, задня підніжка. Больові прийоми: загин руки за
спину (при підході спереду та заду).
Звільнення від захоплення і обхватів
Звільнення від захватів:
Захват за кисті рук спереду – важіль руки у середину, важіль руки
назовні.
Захват за шию спереду – важіль руки всередину, важіль руки назовні.
Захват за одяг на грудях – важіль руки всередину, важіль руки назовні.
Захист від ударів
Захист від ударів руками і ногами – больові прийоми, кидки
Захист від ударів руками: зверху – важіль руки всередину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки всередину, кидок задня підніжка; прямий удар у
груди – важіль кисті назовні, важіль руки всередину, загин руки за спину; знизу
– важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя. Захист від ударів ногами: прямий – кидок задня
підніжка; у бік – кидок задня підніжка, бокове підсікання; з боку – кидок задня
підніжка.
Прийоми захисту та обеззброювання від нападу холодною та
вогнепальною зброєю
Захист від ударів ножем: зверху – важіль руки у середину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки у середину, задня підніжка; з низу – важіль кисті
назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; прямий удар у груди –
важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя. Обеззброювання при погрозі пістолетом:
попереду – важіль руки у середину, важіль руки назовні; позаду – важіль руки у
середину, важіль руки назовні.
Удари та захист гумовою палицею
Удари гумовою палицею: зверху, збоку, навідмах, прямий тичок.
Захист гумовою палицею: відбиви: назовні та всередину, до гори, назовні
та всередину до низу; підставки: до гори та до низу горизонтально, праворуч та
ліворуч вертикально
Застосування спеціальних засобів
Застосування бронежилетів, захисних касок, гумових кийків, наручників
одноразового використання (пластикові, текстильні), газових балончиків з
аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газових пістолетів і револьверів при
затриманні особи, яка підозрюється у скоєні злочину (злочинця) або відбитті
нападу.
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Порядок огляду порушника та способи його конвоювання
Засоби і способи зв’язування. Конвоювання: за допомогою больових
прийомів, за допомогою спеціальних засобів. Огляд: на колінах, лежачи, стоячи
біля стіни. Застосування наручників.
Тема 3. Застосування спеціальних засобів
Інструктаж з питань охорони праці під час занять з застосуванням
спеціальних засобів.
Вправи
Використання бронежилетів, захисних касок та спорядження
Використання бронежилетів та захисних касок. Способи та правила
носіння бронежилетів та захисних касок, розміщення та прилаштування
спорядження
Застосування газових балончиків з аерозолями сльозоточивої та
дратівної дії
Застосування газових балончиків з аерозолями сльозоточивої та дратівної
дії з моделюванням різних умов обстановки.
Тема 4. Основи техніки стрільби
Інструктаж з питань охорони праці під час занять з застосуванням
пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями снарядами несмертельної дії .
Вправи
Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими
чи аналогічними за своїми властивостями снарядами несмертельної дії
(далі – зброя) по нерухомій цілі
Ціль – мішень (грудна фігура з колами), нерухома. Відстань до цілі – 15
м. Кількість патронів – 3 шт. Час на виконання вправи необмежений.
Положення для стрільби – стоячи з руки.
Стріляючий знаходиться на вогневому рубежі. Зброя з увімкнутим
запобіжником знаходиться в кобурі. По команді керівника стрільб, стрілок
дістає зброю з кобури, приводить зброю в готовність, прицілюється і робить 3
одиночних пострілі по мішені.
Стрільба з двох рук по нерухомій цілі
Ціль – мішень поясна фігура «Терорист», нерухома. Відстань до цілі – 15
м. Кількість патронів – 3 шт. Час на виконання вправи – не більше
5 хв. Положення для стрільби – стоячи з двох рук.
Стріляючий знаходиться на вогневому рубежі. Зброя з увімкнутим
запобіжником знаходиться в кобурі. По команді керівника стрільб, стрілок
дістає зброю з кобури, приводить зброю в готовність, прицілюється і робить 3
одиночних пострілі по мішені.
Тема 5. Вивчення виробничих питань професії охоронник. Навчання
прийомам і навичкам праці
Інструктаж з питань охорони праці при виконанні обов’язків охоронника.
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Обов’язки охоронника при прийманні постів і об’єктів під охорону та під
час несення служби. Заборонені дії охоронника під час прийому об’єктів під
охорону і несення служби. Обов’язки старшого наряду на об’єкті охорони.
Дії охоронника під час виявлення порушень цілісності об’єкту,
проникнення порушника на об’єкт, що охороняється, пожежі та інших
стихійних лихах. Перевірка справності замків, пломб, засобів гасіння пожежі,
зв’язку. Перевірка цілісності об’єкта за допомогою технічних систем охорони,
наявності необхідної документації на посту. Складання рапортів несення
охорони об’єктів.
Відпрацювання навичок проведення огляду транспортних засобів,речей
фізичних осіб, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами
правопорушення, перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на
вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд
(виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу
матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів
охорони).
Дії охоронника в типових та надзвичайних ситуаціях, при затримання
особи, яка підозрюється у скоєні злочину на об’єктах, що охороняються.
Порядок дій та організація взаємодії персоналу охорони пунктів
централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
Відпрацювання навичок володіння собою під час конфліктних ситуацій.
Набуття практичних навичок з надання домедичної допомоги
(проведення серцево-легеневої реанімації, накладання пов’язок джутів, фіксації
шин), способів транспортування потерпілих.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки
Ознайомлення з організацією охорони та структурою об’єкта охорони,
плануванням діяльності персоналу охорони та контролю якості охорони.
Ознайомлення з функціями підрозділів охорони, правилами внутрішнього
розпорядку, відповідальністю за порушення виробничої дисципліни, правилами
внутрішньо об’єктового та пропускного режиму.
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями охорони,
інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності, пожежної та
електробезпеки безпосередньо на робочих місцях.
Тема 2. Самостійне виконання функцій охоронника 2-го розряду
Інструктаж з питань охорони праці. Виконання усіх видів робіт з охорони
звичайних
господарських
об’єктів
передбачених
кваліфікаційною
характеристикою.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій,
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новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Прийом поста під охорону.
Дії охоронника під час пред’явлення підробленого документу.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони вогнепальної
зброї або інших заборонених для проносу на об’єкт речей.
Дії охоронника при спробі передачі заборонених речей через пост
охорони.
Дії охоронника під час некоректної або неадекватної поведінки
відвідувача.
Дії охоронника відносно осіб, які порушують режим і встановлений
порядок на об'єктах, щодо яких здійснюється охорона.
Порядок дій та організація взаємодії персоналу охорони пунктів
централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту
реагування.
Дії охоронника під час спроби самоспалення на посту охорони.
Дії охоронника при спробі винесення через пост матеріальних цінностей.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони заборонених
речей.
Дії охоронника при спробі захоплення об’єкту.
Надання домедичної допомоги.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 2-го розряду
Знає, розуміє:
1. Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційнорозпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
3. Права та обов’язки персоналу охорони.
4. Правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
5. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
6. Порядок дій та вимоги щодо організації взаємодії персоналу охорони
пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту
реагування. Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів,
транспортних засобів і вантажів.
7. Порядок дій персоналу охорони при надзвичайних подіях і ситуаціях
на об’єкті охорони.
8. Підпорядкування охоронника під час виконання службових
обов’язків.
9. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
10. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та
передачі його до органу внутрішніх справ України, особистого огляду особи,
яка підозрюється у скоєні злочину, огляду речей і вилучення речей та
документів, що є знаряддями або предметами правопорушення.
11. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних
засобів при здійсненні охорони.
12. Порядок застосування спеціальних засобів, визначення виду
спеціального засобу та інтенсивності його застосування.
13. Характеристики та правила використання технічних засобів охорони.
14. Порядок надання домедичної допомоги.
15. Взаємодіяти з правоохоронними органами під час виконання
службових обов’язків у відповідності до чинного законодавства України.
Вміє:
1. Взаємодіяти з іншими співробітниками охорони, надавати допомогу
старшим нарядів охорони та керівникам суб’єктів охоронної діяльності у
здійсненні охорони об’єктів.
2. Взаємодіяти із правоохоронними органами
під час виконання
службових обов’язків.
3. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктних ситуацій.
4. Діяти спільно з персоналом охорони пунктів централізованого
спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
5. Приймати і здавати пост під охорону, з відповідним документальним
оформленням.
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6. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням
спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється
7. Затримувати осіб, які намагаються проникнути (або проникли) на
об’єкт охорони чи залишити його, з обов’язковим повідомленням про це
територіального органу внутрішніх справ України.
8. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення
(злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів охорони.
9. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та
інтенсивність їх застосування з урахуванням обстановки, що склалася,
характеру правопорушення і особи, яка підозрюється у скоєні злочину у
відповідності до чинного законодавства.
10. Здійснювати пропуск на об’єкт охорони, проводити огляд речей
фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення
речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення,
перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб,
внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних
засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що
переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
11. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
12. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні
злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому домедичну
допомогу, забезпечувати недоторканність місця події до прибуття
представників правоохоронних органів.
13. Дотримуватись вимог законодавчих та нормативних актів з охорони
праці, пожежної безпеки та екологічної безпеки.
14. Здійснювати контроль за технічною справністю устаткування, яке
встановлено на об’єкті, що охороняється додержуватись чинних норм з
охорони праці.
15. Зберігати конфіденційну інформацію, що стала відома при
виконанням службових обов’язків, крім випадків передбачених законодавством
України.
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№
з/п
1
2
3
4
5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
Найменування
індивідуального
користування

Інструмент
Макети ножів
Макети пістолетів
Гумова палиця
Мішень (грудна фігура з
колами)
Мішень (поясна фігура
«Терорист»)
Натуральні зразки
Патрони для стрільби

групового
користування

Примітк
а

8 шт.
8 шт.
8 шт.
15 шт.
15 шт.
відповідно до умов
виконання
стрілецьких вправ

Захисна каска
Бронежилет
Наручники одноразового
використання (пластикові,
текстильні)
Пристрій для відстрілу
патронів,
споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями
снарядами несмертельної
дії
Моделі, макети, муляжі,
стенди у кількості, що
необхідна для виконання
навчальної програми
Навчальний пост

до 3 шт.
до 3 шт.
до 15 шт.

Ручний металошукач або
стаціонарний металодетектор
Макети будівель

1 од.

5 шт.

1 од.

до 3 од.

Тренажер
(макет)
для
надання
домедичної
допомоги (реанімаційний)

1 од.
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на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад

Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО5169-ОК.74.60-2014
(позначення стандарту)

Професія: Охоронник
Код: 5169
Кваліфікація: охоронник 3-го розряду

Видання офіційне
Київ – 2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють
підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія: 5169 Охоронник
2. Кваліфікація: охоронник 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної
діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині,
що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в
частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні
документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до
матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на
об’єкті охорони; тактико-технічні характеристики, принцип роботи та правила
користування технічними засобами охорони; систему попереджувальних знаків
і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок
транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших
цінностей і вантажів під час зупинок; номери телефонів екстрених служб та
номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків;
елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках; зразки підписів
та особисто в обличчя посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта,
представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; застосування
спеціальних засобів; використання та застосування зброї згідно з чинним
законодавством України; порядок огляду речей фізичних осіб (за їх
добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що
є знаряддями або предметами правопорушення; правила перевірки документів,
що засвідчують особу, дають право на вхід/вихід осіб, внесення/винесення,
ввезення/вивезення майна, в’їзд/виїзд транспортних засобів на/з об’єкту, що
охороняється; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної
безпеки;

порядок

надання

домедичної
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допомоги

потерпілим;

місця

розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та
способи встановлення зв’язку з ними.
Завдання та обов'язки: охороняти об’єкти з

високим

ризиком для

життя, здоров’я та майна; відповідно до укладеного договору про надання
охоронних послуг приймати під охорону та здає об’єкт (майно, вантажі тощо),
із відповідним документальним оформленням; забезпечувати збереження та
утримання у справному стані наданих йому в користування спеціальних і
технічних засобів охорони, форменого одягу і майна; візуально та з
використанням технічних засобів охорони здійснювати охорону об’єкта та
забезпечує встановлений замовником охоронних послуг режим охорони; у разі
виявлення факту пошкодження (несправності) технічних засобів охорони,
замикальних пристроїв, решіток, огорожі периметру тощо, невідповідності або
пошкодження пломб (печаток), терміново повідомляти про це безпосередньому
керівникові; при виявлення ознак протиправних посягань, вчинення злочину
або порушення цілісності об’єкта, що охороняється, негайно сповіщати про це
безпосереднього керівника, та за необхідністю, повідомляти територіальний
орган внутрішніх справ; при нападі на об’єкт, що охороняється, безпосередньої
загрози життю та здоров’ю персоналу охорони або сторонніх осіб,
застосовувати проти особи, яка підозрюється у скоєні злочину заходи
необхідної оборони, спеціальні засоби чи вогнепальну зброю у відповідності до
чинного законодавства України; у разі заподіяння шкоди здоров’ю особи
викликати швидку медичну допомогу, надавати домедичної допомоги
потерпілим; у випадку смерті особи, яка підозрюється у скоєні злочину під час
застосування заходів необхідної оборони повідомляти про подію органи
внутрішніх справ; забезпечувати охорону і недоторканність місця події до
прибуття представників правоохоронних органів; при виявлення порушень
норм з охорони праці терміново сповіщати про це безпосереднього керівника;
сприяти правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань
та обов’язків за місцем виконання своїх функціональних обов’язків.
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4. Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з
охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і
прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти
використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних
ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання та застосування спеціальних засобів
або вогнепальної зброї;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки;
е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної
діяльності.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб
- попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - Охоронник 2-го розряду;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією охоронник
2-го розряду - не менше 1 року;
- за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних
закладах 1-2-3-го атестаційних рівнів чи професійної підготовки на виробництві
– без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання
Діяльність приватних охоронних служб.
Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки.
Охорона об’єктів з високим ступенем ризику***
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Обмеження, визначені відповідно до статті 11 Закону України «Про
охоронну діяльність» від 22.03.2012 р. № 4616-VI
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Об’єкти з високим ступенем ризику***
- будівлі, в яких розміщуються центральні органи виконавчої влади;
- банків та їх філій;
- підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави;
- об’єкти, на яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини
і прекурсори;
- місця та/або приміщення роздрібної (оптової) торгівлі зброєю та
спеціальними засобами та/або їх зберігання;
- місця та/або приміщення в яких проводяться спортивні та розважальні
заходи;
- вантажі під час їх перевезення.
Виконання функціональних обов’язків охоронником у складі наряду
транспорту швидкого реагування.
Застосування та використання вогнепальної зброї відповідно до
законодавчих та нормативно-правових актів України.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія: Охоронник
Кваліфікація: охоронник 3-го розряду
Загальний фонд навчального часу - 138 годин
Кількість годин
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети
Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона об`єктів
Технічна безпека
Теоретичний курс із застосування спеціальних
засобів або вогнепальної зброї
Основи психологічної підготовки
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

Всього
12
2
2
2
4
52
18
12
6

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1

1
17
5
3
2

6
10
62
30
32
4
8

3
4

134

18

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією охоронник 3-го розряду
1. Кабінети:
- загально-професійної підготовки;
- професійно-теоретичної підготовки.
2. Тренажерні комплекси:
- стрілецький тир;
- спортивний зал.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів;
проведення лабораторно-практичних робіт допускається в кабінетах загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки.
65

1. Загально-професійна підготовка
1.1. Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1

2

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Правові підстави застосування спеціальних засобів
та вогнепальної зброї суб’єктами господарювання
будь-якої форми власності, що здійснюють
охоронну
діяльність,
створеними
та
зареєстрованими на території України
Основи цивільного та трудового законодавства

2

Всього годин:

4

2

Тема 1. Правові підстави застосування спеціальних засобів та
вогнепальної зброї суб’єктами господарювання будь-якої форми власності,
що здійснюють охоронну діяльність, створеними та зареєстрованими на
території України
Правові підстави затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину
під час здійснення охоронної діяльності. Умови правомірності застосування
заходів фізичного впливу та спеціальних засобів персоналом охорони. Види
ситуацій, що обумовлюють необхідність і правомірність застосування заходів
фізичного впливу та спеціальних засобів.
Необхідна оборона. Правомірні дії в умовах необхідної оборони.
Крайня необхідність. Правомірність дій в умовах крайньої необхідності.
Поняття і відповідальність за незаконне придбання, зберігання,
застосування, виготовлення та збут вогнепальної чи холодної зброї, бойових
припасів і вибухових речовин. Правила зберігання, носіння та перевезення
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та спеціальних засобів,
відповідальність за їх порушення.
Спеціальні засоби, що дозволені до застосування, при здійсненні
охоронної діяльності.
Порядок та умови застосування спеціальних засобів, визначення їх виду
та інтенсивності. Дії охоронника після застосування спеціальних засобів.
Відповідальність за порушення порядку та правил застосування спеціальних
засобів.
Відповідальність за стрільбу із вогнепальної, холодної, метальної чи
пневматичної зброї в населених пунктах та в не відведених для цього місцях чи
з порушенням установленого порядку.

66

Тема 2. Основи цивільного та трудового законодавства
Право власності та його зміст. Захист прав власності.
Обставини, що виникають внаслідок заподіяння шкоди майну. Загальні
підстави відповідальності за заподіяння шкоди.
Сторони і зміст трудового договору. Умови трудового договору, строк і
форма його укладення. Підстави припинення трудового договору. Робочий час і
час відпочинку. Оплата і нормування праці. Трудова дисципліна. Види
відпусток.
Поняття та ознаки матеріальної відповідальності сторін за трудовим
договором.
Види матеріальної відповідальності.
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1.2. Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторно
Всього -практичні
роботи

Тема
Менеджмент підприємницької діяльності. Ресурсне
забезпечення діяльності підприємств сфери послуг
Фінансова база підприємств сфери послуг
Всього годин:

1
1
2

Тема 1. Менеджмент підприємницької діяльності. Ресурсне
забезпечення діяльності підприємств сфери послуг
Зміст, функції, принципи та методи управління.
Поняття і елементи ресурсного потенціалу підприємств сфери послуг:
фінансові, матеріальні, нематеріальні, інформаційні. Фонди підприємства, їх
склад та структура. Шляхи підвищення ефективності використання фондів.
Тема 2. Фінансова база підприємств сфери послуг
Структура органів управління. Сутність, склад і структура товарообігу
підприємств сфери послуг. Сутність та класифікація витрат підприємств сфери
послуг.
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1.3. Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Програмні засоби ПК.
Сучасні
комп’ютерні
технології,
що
використовуються в охоронній діяльності.
Всього годин:

1
1

1

2

1

Тема 1. Програмне забезпечення ПК
Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі.
Бездротові системи передачі даних. Навігаційні та позиційні системи. Передача
даних на основі бездротових систем.
Тема 2. Сучасні комп’ютерні технології, що використовуються в
охоронній діяльності
Основи роботи в навігаційній позиційній системі. Основи роботи з
альтернативними ОС.
Лабораторно-практична робота
Робота з альтернативними ОС.
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2. Професійно-теоретична підготовка
2.1.Типова навчальна програма з предмета
«Охорона об`єктів»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2
3
4

5
6

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Завдання та обов’язки підрозділу охорони, що
охороняє об’єкти із високим ступенем ризику
Організація та форми взаємодії суб’єктів
охоронної діяльності з правоохоронними органами
Організація і способи охорони різних видів
об’єктів
Транспорт
реагування.
Групи
швидкого
реагування.
Пункти
централізованого
спостереження
Види документів, що засвідчують особу та
елементи захисту від підробок
Дії охоронників у разі надзвичайних ситуацій на
об’єктах охорони
Всього годин:

4
2
4

1

2

2

2

4

2

18

5

Тема 1. Завдання та обов’язки підрозділу охорони, що охороняє
об’єкти із високим ступенем ризику
Поняття та види об’єктів з високим ступенем ризику, організація їх
охорони. Завдання підрозділу охорони. Основні положення щодо здійснення
охорони об’єктів з високим ступенем ризику.
Особливості службових обов’язків охоронника під час охорони об’єктів з
високим ступенем ризику.
Загальні обов’язки старшого наряду охорони. Порядок здійснення
контролю старшим наряду охорони стаціонарного об’єкту за якістю надання
послуг з охорони підпорядкованим йому персоналом охорони.
Тема 2. Організація та форми взаємодії суб’єктів охоронної діяльності
з правоохоронними органами
Взаємодія суб'єктів охоронної діяльності та правоохоронних органів.
Форми взаємодії суб'єктів охоронної діяльності та правоохоронних органів.
Тема 3.Організація і способи охорони різних видів об’єктів
Система і принципи охорони об’єкта. Основні принципи побудови
системи безпеки. Джерела загроз щодо персоналу та майна об’єкта, що
охороняється. Ознаки, що свідчать про підготовку та реалізацію злочинних
посягань на об’єкт, що охороняється.
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Способи охорони об’єктів: стаціонарних об’єктів відкритого типу,
торгово-розважальних, навчальних закладів, банківських установ, будівельних
площадок, сільськогосподарських угідь.
Організація охорони при значному скупченню людей.
Лабораторно-практична робота 1
Дії охоронника при виявленні значного скупчення людей навколо об’єкту
охорони.
Тема 4. Транспорт реагування. Групи швидкого реагування. Пункти
централізованого спостереження
Транспорт реагування та його обладнання. Права та обов’язки персоналу
охорони групи швидкого реагування (охоронник, охоронник – водій).
Пункти централізованого спостереження (ПЦС), основні вимоги до його
структури. Порядок функціонування ПЦС. Обов’язки персоналу охорони,
працюючого на пунктах централізованого спостереження.
Порядок взаємодії персоналу з охорони об’єкта, на транспорті реагування
та пунктів централізованого спостереження між собою та з правоохоронними
органами і іншими суб’єктами охоронної діяльності.
Тема 5. Види документів, що засвідчують особу та елементи захисту
від підробок
Види документів, що засвідчують особу громадян, їх ознаки. Службові
посвідчення та їх ознаки. Спеціальні посвідчення та їх ознаки. Реквізити
ідентифікаційних документів: технічні, графічні, заповнення, скріплення.
Захист ідентифікаційних документів від підробок. Види захисту:
технологічний, поліграфічний, хімічний, певний порядок заповнення і
скріплення бланка документа, комбінований. Документи, які дають право
проходу на об’єкти охорони.
Підробка документів та її види.
Повна підробка. Часткова підробка. Основні види часткової підробки
ідентифікаційних документів і ознаки їх виявлення: підчистка, хімічне
травлення, дописка і домальовування, підробка відбитків печаток і штампів,
підробка підписів посадових осіб, заміна окремих частин документа, заміна
фотокартки, заміна аркушів документа.
Порядок дій персоналу охорони в разі пред’явлення підробленого
документу.
Лабораторно-практична робота 2
Дії охоронника при виявленні підроблених документів.
Тема 6. Дії охоронників у разі виникнення надзвичайних ситуацій
на об’єктах охорони
Надзвичайні ситуації, їх види та класифікація. Дії персоналу охорони у
разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
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Порядок дій персоналу охорони в разі: спробі проносу через пост
охорони холодної, газової, вогнепальної зброї, матеріальних цінностей; спробі
передачі (залишення) будь-яких речей без дозволу; некоректної або
неадекватної
поведінки
відвідувача;
проносу
відео-фотоапаратури;
проникнення невідомого через огорожу; спрацювання засобів охоронної
сигналізації, спробі захоплення або блокування об’єкту охорони; пожежі,
виходу з ладу систем енерго-, водо- та газопостачання об’єкту, при отриманні
сигналу про загрозу вибуху і евакуація персоналу, тощо.
Лабораторно-практична робота 3
Порядок дій персоналу охорони у разі надзвичайних ситуацій на об’єктах
охорони.
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2.2. Типова навчальна програма з предмета
«Технічна безпека»
(назва предмета)

№
з/п

1
2
3
4
5

Кількість
годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

Засоби інженерно-технічного укріплення об`єкту
охорони
Основні види диверсійно-терористичних засобів
(ДТЗ)
Промислові та саморобні вибухові пристрої
Технічні засоби пошуку, виявлення та локалізації
ДТЗ
Порядок проведення повного та часткового
оперативно-технічного огляду транспортних
засобів та споруд
Всього годин:

2
1
3
2

1

4

2

12

3

Тема 1. Засоби інженерно-технічного укріплення об`єкту охорони
Інженерні та будівельні загородження, що використовуються на об`єктах
охорони. Механічні засоби захисту. Грати. Захисна плівка. Броньоване скло.
Броньовані двері. Механічні замки.
Тема 2. Основні види диверсійно-терористичних засобів
Класифікація основних ДТЗ. Вибухові пристрої та вибухові речовини.
Високотоксичні отруйні речовини (військового та господарського
призначення). Джерела шкідливого випромінювання (мікрохвильове, іонізуюче,
інфразвукове та інші).
Тема 3. Промислові та саморобні вибухові пристрої
Вибухові речовини та засоби підриву. Технічні характеристики та
принципи дії основних фугасних та осколкових протипіхотних мін.
Класифікація саморобних вибухових пристроїв (СВП). Датчики цілі, що
застосовуються у СВП.
Лабораторно-практична робота 1
Розгляд зразків промислових та СВП.
Тема 4. Технічні засоби пошуку, виявлення та локалізації ДТЗ
Технічні засоби пошуку ДТЗ (пошукові дзеркала, набори пошукові,
металошукачі), технічні засоби виявлення ДТЗ (детектори отруйних та
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вибухових речовин, радіометри), технічні засоби локалізації вибухових
пристроїв (промислові та саморобні засоби локалізації вибуху).
Тема 5. Порядок проведення повного та часткового оперативнотехнічного огляду транспортних засобів та споруд
Порядок проведення оперативно-технічних оглядів споруд, загальні
положення. Основні етапи огляду споруд. Вибір схеми огляду споруди.
Визначення вразливих місць. Порядок відкриття дверей, люків, вікон, шухляд у
випадках підозри на мінування споруди.
Порядок проведення часткового оперативно-технічного огляду
транспортних засобів, загальні положення. Основні етапи огляду транспортних
засобів. Місця можливого встановлення вибухових пристроїв у транспортних
засобах.
Лабораторно - практична робота 2
Порядок проведення оперативно-технічних оглядів транспортних засобів,
споруд.
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2.3. Типова навчальна програма з предмета
«Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів
або вогнепальної зброї»
(назва предмета)

№
з/п
1
2

Кількіс
ть годин
Тема
Всього
Спеціальні засоби або зброя, що застосовується
під час здійснення охоронної діяльності
Порядок отримання, зберігання, застосування
та обслуговування спеціальних засобів або
зброї
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
4

2

6

2

Тема 1. Спеціальні засоби або вогнепальна зброя, що застосовується
під час здійснення охоронної діяльності
Спеціальні засоби або вогнепальна зброя, що застосовується під час
здійснення охоронної діяльності. Їх призначення, тактико-технічні
характеристики. Міри безпеки при поводженні із спеціальними засобами або
вогнепальною зброєю. Особливості застосування різних за призначенням
спеціальних засобів або вогнепальної зброї.
Тема 2. Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та
обслуговування спеціальних засобів або вогнепальної зброї
Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та обслуговування
спеціальних засобів або вогнепальної зброї. Вимоги щодо обслуговування,
чищення та змащення газових пістолетів і револьверів, пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії або
вогнепальної зброї.
Лабораторно-практична робота
Устрій та обслуговування спеціальних засобів або вогнепальної зброї.
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2.4. Типова навчальна програма з предмета
«Основи психологічної підготовки»
(назва предмета)

№
з/п
1
2
3

Кількість
годин
З них на
Тема
лаборатор
ноВсього
практичні
роботи
Психологія охоронної діяльності
1
Психологія ділових стосунків
1
Засоби саморегулювання
4
3
Всього годин:
6
3

Тема 1. Психологія охоронної діяльності
Групова психологія. Види груп. Спрямованість груп. Види групової
динаміки. Роль лідера. Ієрархічна та матрична системи побудови відносин.
Тема 2. Психологія ділових стосунків
Функції, види, засоби спілкування. Інформаційна, комунікативна,
регуляторна функції спілкування.
Види спілкування: прями та непрямі. Невербальні та вербальні компоненти
спілкування. Уміння аргументувати та уміння слухати.
Ефективне спілкування. Роль лідера в структурі спілкування.
Тема 3. Засоби саморегулювання
Розвиток навичок саморегулювання.
Засоби подолання стресу: превентивні засоби, оперативні засоби.
Фізіологія процесів запам’ятовування інформації. Види пам’яті. Етапи
пам’яті.
Лабораторно-практичні роботи
Розвиток професійної уваги. Вправи на подолання неуважності. Психологія
та фізіологічна основа уваги.
Роль уваги в роботі пам’яті.
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2.5. Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
(назва предмета)

№
з/п
1

2
3
4
5

Кількість
годин
З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема

Охорона
праці
у
сфері
надання
послуг,пов’язаних з охороною державної та
іншої власності
Вибухова безпека. Вражаючі фактори вибуху
Правила і порядок огляду потерпілого. Оцінка
загального стану потерпілого
Засоби домедичної допомоги. Аптечка
домедичної допомоги (автомобільна)
Надання домедичної допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Всього годин:

1

1
1
1
6

4

10

4

Тема 1. Охорона праці у сфері надання послуг, пов’язаних з охороною
державної та іншої власності
Причини травматизму під час виконання службових обов’язків. Заходи
безпеки при поводженні із спеціальними засобами під час виконання
службових обов’язків, проведення навчальних занять. Що категорично
забороняється при поводженні зі спеціальними засобами.
Засоби індивідуального та колективного захисту персоналу охорони.
Правила руху по території об’єктів охорони. Дії охоронників під час
виникнення надзвичайних ситуації на об’єктах охорони. План евакуації з
приміщень у випадку аварії.
Тема 2. Вибухова безпека. Вражаючі фактори вибуху
Вибух. Типи вибухів. Вражаючі фактори вибуху. Розрахунок безпечної
відстані. Дії співробітника охорони при знаходженні підозрілих предметів, або
диверсійно-терористичних засобів.
Тема 3. Правила і порядок огляду потерпілого. Оцінка загального
стану потерпілого
Правила і порядок огляду потерпілого. Основні критерії оцінки
порушення свідомості, дихання (частоти), кровообігу. Послідовність огляду:
голова, шия і шийний відділ хребта, груди, живіт, таз, кінцівки, грудний і
поперековий відділи хребта. Відпрацювання прийомів визначення пульсу
(частота) на променевої та сонної артеріях.
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Тема 4. Засоби домедичної допомоги. Аптечка домедичної допомоги
(автомобільна)
Поняття про засоби домедичної допомоги. Засоби тимчасової зупинки
зовнішньої кровотечі (кровоспинний джгут, перев’язувальні засоби стерильні,
нестерильні). Види носилок (табельні, імпровізовані, жорсткі, м’які). Засоби
індивідуального захисту рук.
Аптечка домедичної допомоги (автомобільна). Склад, показання для
використання.
Використання підручних засобів для тимчасової зупинки зовнішньої
кровотечі, накладення пов’язок, зігрівання постраждалих.
Дотримання правил особистої безпеки при наданні домедичної
допомоги. Найпростіші заходи профілактики інфекційних захворювань.
Тема 5. Надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання
домедичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання
домедичної допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість,
спокій. Засоби надання домедичної допомоги. Медична аптечка, її
комплектація, призначення, правила користування.
Домедична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання домедичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку,
тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. Ознаки отруєння і
домедична допомога потерпілому. Способи надання домедичної допомоги
при отруєнні чадним газом, алкоголем.
Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка
надає домедичну допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Лабораторно-практична робота
Порядок надання домедичної допомоги.
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3. Професійно-практична підготовка
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 3-го розряду
№
з/п
1
2
3
4

1

2

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальна вогнева підготовка та практичне застосування
спеціальних засобів
Вивчення виробничих питань з професії охоронник.
Навчання прийомам і навичкам праці
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та
електробезпеки
Самостійне виконання функцій охоронника 3 розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

2
8
8
12
30
4

28
32
62

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
робочими місцями. Ознайомлення з об’єктами, які охороняються. Перелік та
особливості об’єктів, що знаходяться під охороною.
Тема 2. Спеціальна фізична підготовка
Вправи
Стійки, пересування. Удари руками, ногами. Захисні дії.
Стійки: основна стійка, передня стійка (право, лівостороння), коротка
передня стійка (право, лівостороння), широка фронтальна стійка.
Пересування: кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), приставним
кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), розвороти хресним кроком.
Удари руками: прямий, збоку, зверху, знизу, навідмах.
Удари ногами: прямий удар (розгином стегна, розгином гомілки), у бік, з
боку.
Захист відбивом передпліччям: у гору, у низ, назовні, всередину.
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Захист підставкою передпліччя або гомілки.
Страхування та самострахування. Кидки. Больові прийоми у стійках
Страхування та самострахування: обертання вперед, назад,вперед через
праве та ліве плече; падіння вперед, назад, праворуч, ліворуч.
Кидки: через стегно, задня підніжка.
Больові прийоми: загин руки за спину (при підході спереду та заду).
Звільнення від захоплення і обхватів
Звільнення від захватів:
Захват за кисті рук спереду – важіль руки у середину, важіль руки
назовні.
Захват за шию спереду – важіль руки всередину, важіль руки назовні.
Захват за одяг на грудях – важіль руки всередину, важіль руки назовні.
Захист від ударів руками і ногами – больові прийоми, кидки
Захист від ударів руками: зверху – важіль руки всередину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки всередину, кидок задня підніжка; прямий удар у
груди – важіль кисті назовні, важіль руки всередину, загин руки за спину; знизу
– важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя.
Захист від ударів ногами: прямий – кидок задня підніжка; у бік – кидок
задня підніжка, бокове підсікання; з боку – кидок задня підніжка.
Прийоми захисту та обеззброювання від нападу холодною та
вогнепальною зброєю
Захист від ударів ножем: зверху – важіль руки у середину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки у середину, задня підніжка; з низу – важіль кисті
назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; прямий удар у груди –
важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя.
Обеззброювання при погрозі пістолетом: попереду – важіль руки у
середину, важіль руки назовні; позаду – важіль руки у середину, важіль руки
назовні.
Удари та захист гумовою палицею
Удари гумовою палицею: зверху, збоку, навідмах, прямий тичок.
Захист гумовою палицею: відбиви: назовні та всередину, до гори, назовні
та всередину до низу; підставки: до гори та до низу горизонтально, праворуч та
ліворуч вертикально
Застосування спеціальних засобів
Застосування бронежилетів, захисних касок, гумових кийків, наручників
одноразового використання (пластикові, текстильні), газових балончиків з
аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газових пістолетів і револьверів при
затриманні особи, яка підозрюється у скоєні злочину (злочинців) або відбитті
нападу.
Порядок огляду порушника та способи його конвоювання
Засоби і способи зв’язування.
Конвоювання: за допомогою больових прийомів, за допомогою
спеціальних засобів.
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Огляд: на колінах, лежачи, стоячи біля стіни. Застосування наручників.
Тема 3. Спеціальна вогнева підготовка та практичне застосування
спеціальних засобів
Інструктаж з питань безпеки праці під час занять із застосуванням
спеціальних засобів або вогнепальної зброї.
Вправи
Використання бронежилетів та захисних касок. Способи та правила
носіння бронежилетів та захисних касок, розміщення спорядження.
Застосування газових балончиків з аерозолями сльозоточивої та дратівної
дії, газових пістолетів і револьверів з моделюванням різних умов обстановки.
Застосування електрошокових пристроїв при затриманні порушника або
при відбитті нападу.
Застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії або вогнепальної зброї по нерухомій цілі.
Застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії або вогнепальної зброї по цілі, що з’являється.
Тема 4. Вивчення виробничих питань професії охоронник. Навчання
прийомам і навичкам праці
Інструктаж з питань охорони праці при виконанні обов’язків охоронника.
Обов’язки старшого наряду на об’єкті охорони. Обов’язки старшого
наряду охорони при прийманні постів і об’єктів під охорону.
Дії охоронника під час виявлення порушень цілісності об’єкту,
проникнення порушника на об’єкт, що охороняється, пожежі та інших
стихійних лихах. Перевірка справності замків, пломб, засобів гасіння пожежі,
зв’язку. Перевірка цілісності об’єкта за допомогою технічних систем охорони,
наявності необхідної документації на посту. Складання рапортів несення
охорони об’єктів.
Відпрацювання навичок проведення огляду транспортних засобів,речей
фізичних осіб, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами
правопорушення, перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на вхід
(вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд)
транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних
цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
Дії охоронника в позаштатних ситуаціях, при затриманні особи, яка
підозрюється у скоєні злочину на об’єктах, що охороняються.
Дії наряду охорони на транспорті реагування.
Порядок дій та організація взаємодії персоналу охорони пунктів
централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
Відпрацювання навичок володіння собою під час конфліктних ситуацій.
Набуття практичних навичок з надання домедичної допомоги, способи
транспортування потерпілих.
81

ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки
Ознайомлення з організацією охорони та структурою об’єкта охорони,
плануванням діяльності персоналу охорони та контролю якості охорони.
Ознайомлення з функціями підрозділів охорони, правилами внутрішнього
розпорядку, відповідальністю за порушення виробничої дисципліни, правилами
внутрішньооб’єктового та пропускного режиму.
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями охорони,
інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності, пожежної та
електробезпеки безпосередньо на робочих місцях.
Тема 2. Самостійне виконання функцій охоронника 3-го розряду
Інструктаж з питань охорони праці. Виконання усіх видів робіт з охорони
звичайних
господарських
об’єктів
передбачених
кваліфікаційною
характеристикою.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується у встановленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Прийом поста під охорону.
Дії охоронника під час пред’явлення підробленого документу.
Дії старшого наряду охорони з організації служби персоналом охорони на
об’єкті.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони вогнепальної
зброї.
Дії охоронника при спробі передачі заборонених речей через пост
охорони.
Дії співробітника охорони при спробі оволодіння сторонньою особою
його табельною зброєю.
Дії охоронника під час некоректної або неадекватної поведінки
відвідувача.
Дії охоронника охорони при виконанні службових обов’язків в групі
швидкого реагування.
Порядок дій та організація взаємодії персоналу охорони пунктів
централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту
реагування.
Дії охоронника під час спроби самоспалення на посту охорони.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост особистих матеріальних
цінностей.
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Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони заборонених
речей (комбінований).
Дії охоронника при спробі захоплення об’єкту.
Проведення серцево-легеневої реанімації, накладання пов’язок джутів,
фіксації шин способи транспортування потерпілих.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 3-го розряду
Знає, розуміє:
1. Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційнорозпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Усвідомлює важливість особистого трудового внеску в досягнення
колективу.
3. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
4. Права та обов’язки персоналу охорони.
5. Правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
6. Основні поняття та способи провадження господарської діяльності у
сфері надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності.
7. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
8. Тактику дій наряду охорони на транспорті реагування.
9. Порядок дій та вимоги щодо організації взаємодії персоналу охорони
пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту
реагування Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів,
транспортних засобів і вантажів.
10. Порядок дій персоналу охорони при надзвичайних ситуаціях на
об’єкті охорони.
11. Особливості допуску на об’єкти охорони окремих категорій громадян
(народні депутати України, співробітники правоохоронних та судових органів,
іноземці, представники засобів масової інформації тощо).
12. Систему попереджувальних знаків і перепон, місця зупинок
транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших
цінностей і вантажів під час завантаження та розвантаження, спеціальні знаки
на перепустках та документації.
13. Підпорядкування осіб наряду охорони при виконанні службових
обов’язків. Обов’язки старшого наряду охорони.
14. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
15. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та
передачі його до органу внутрішніх справ України, особистого огляду особи,
яка підозрюється у скоєні злочину, огляду речей і вилучення речей та
документів, що є знаряддями або предметами правопорушення.
16. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних
засобів при здійсненні охорони.
17. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних засобів, та
вогнепальної зброї, визначення виду впливу на особу, яка підозрюється у скоєні
злочину, часу початку та інтенсивності його застосування.
18. Характеристики та правила використання охоронної та охороннопожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно84

спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, особливості
периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об’єкта, що охороняється.
19. Порядок надання домедичної допомоги.
20. Необхідність сприяння правоохоронним органам під час виконання
покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних
функцій згідно чинного законодавства України.
21. Основи ведення підприємницької діяльності.
Вміє:
1. Працювати в команді, взаємодіяти з іншими співробітниками
охорони, надавати допомогу старшим нарядів охорони та керівникам суб’єктів
охоронної діяльності у здійсненні охорони об’єктів.
2. Взаємодіяти та у будь-який спосіб повідомляти відповідні
правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності,
фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки злочину, у місцях
здійснення заходів охорони.
3. Навчатися самостійно.
4. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктні ситуації.
5. Здійснювати охорону стаціонарних об’єктів та вантажів, що
перевозяться різними видами транспорту.
6. Виконувати обов’язки старшого наряду охорони стаціонарного
об’єкта.
7. Здійснювати контроль за якістю надання послуг з охорони
підпорядкованим йому персоналом охорони.
8. Діяти у складі та керувати діями наряду охорони на транспорті
реагування.
9. Діяти спільно з персоналом охорони пунктів централізованого
спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
10. Приймати і здавати пост (об’єкт, вантажі) під охорону, з відповідним
документальним оформленням факту прийому (здачі), забезпечувати цілісність
об’єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається.
11. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням
спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється
12. Вимагати від осіб припинення протиправних дій, дотримання
законності та правопорядку, пропускного та внутрішньооб’єктового режимів.
13. Не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються
проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його, порушуючи
встановлені правила, з обов’язковим негайним повідомленням про це
територіального органу внутрішніх справ України.
14. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення
(злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів охорони.
15. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та
вогнепальної зброї відповідно до чинного законодавства. Приймати правильне
рішення про застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї, визначати
вид впливу на особу, яка підозрюється у скоєні злочину, час початку та
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інтенсивність його застосування з урахуванням обстановки, що склалася,
характеру правопорушення і особи, яка підозрюється у скоєні злочину.
16. Під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони
проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою),
транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або
предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу,
дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення)
майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу
матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів
охорони).
17. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
18. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні
злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому домедичну
допомогу, забезпечувати недоторканність місця події до прибуття
представників правоохоронних органів.
19. Додержуватись чинних норм з охорони праці, екологічної та
пожежної безпеки.
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№
з/
п
1

2

3

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
Примітк
Для
Для
Найменування
індивідуального
групового
а
користування

Інструмент
Макети ножів
Макети пістолетів
Гумова палиця
Мішень (грудна фігура з
колами)
Мішень
(поясна
фігура
«Терорист»)
Натуральні зразки
Патрони для стрільби

користування

8 шт.
8 шт.
8 шт.
15 шт.
15 шт.
відповідно до умов
виконання
стрілецьких вправ

Пістолет (навчальний) або
пристрій
для
відстрілу
патронів,
споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями
снарядами несмертельної дії
Захисна каска
Бронежилет
Наручники
одноразового
використання (пластикові,
текстильні)
Електрошоковий пристрій
Моделі, макети, муляжі,
стенди
Навчальний пост

5 шт.

до 3 шт.
до 3 шт.
до 15 шт.
1 шт.
1 од.

Ручний металошукач або
стаціонарний металодетектор
Макети будівель

1 од.
до 3 од.

Тренажер
(макет)
для
надання
домедичної
допомоги (реанімаційний)

1 од.
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на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад
на
навчальний
заклад

Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО5169-ОК.74.60-2014
(позначення стандарту)

Професія: Охоронник
Код: 5169
Кваліфікація: охоронник 4-го розряду

Видання офіційне
Київ – 2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють
підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія: 5169 Охоронник
2. Кваліфікація: охоронник 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної
діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині,
що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в
частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні
документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до
матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на
об’єкті охорони; тактико-технічні характеристики, принцип роботи та правила
користування технічними засобами охорони; систему попереджувальних знаків
і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок
транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших
цінностей і вантажів під час зупинок; номери телефонів екстрених служб та
номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків;
елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках; зразки підписів
та особисто в обличчя посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта,
представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; застосування
спеціальних засобів; використання та застосування зброї згідно з чинним
законодавством України; порядок огляду речей фізичних осіб (за їх
добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що
є знаряддями або предметами правопорушення; правила перевірки документів,
що засвідчують особу, дають право на вхід/вихід осіб, внесення/винесення,
ввезення/вивезення майна, в’їзд/виїзд транспортних засобів на/з об’єкту, що
охороняється; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної
безпеки;

порядок

надання

домедичної
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допомоги

потерпілим;

місця

розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та
способи встановлення зв’язку з ними.
Завдання та обов'язки: охороняти стаціонарний об'єкт та вантажі з .
Відповідно до укладеного договору про надання охоронних послуг приймати
під

охорону та

здає

об'єкт

(майно,

вантажі

тощо),

із

відповідним

документальним оформленням; забезпечувати збереження та утримання у
належному стані наданих йому в користування технічних, спеціальних засобів
охорони (вогнепальну зброю), форменого одягу та іншого майна; візуально та з
використанням спеціальних технічних засобів здійснювати охорону об’єкта та
забезпечує встановлений замовником охоронних послуг режим охорони; при
виявленні факту пошкодження (несправності) технічних засобів охорони,
замикальних пристроїв, решіток, огорожі периметру тощо, невідповідності або
пошкодження пломб (печаток), негайно повідомляти про це безпосередньому
керівникові та замовнику послуг; у разі виявлення ознак протиправних
посягань або порушення цілісності

об'єкта, що охороняється – терміново

сповіщає про це безпосереднього керівника та, за необхідністю, повідомляти
територіальний орган внутрішніх справ; застосовувати проти порушників (у
разі нападу на об'єкт, що охороняється, безпосередньої загрози життю та
здоров'ю персоналу охорони або інших осіб) заходи необхідної оборони,
спеціальні засоби чи вогнепальну зброю у відповідності до чинного
законодавства; у разі заподіяння шкоди здоров’ю особи викликати швидку
медичну допомогу; надавати домедичну допомогу потерпілим; у випадку
смерті особи, яка підозрюється у скоєні злочину під час застосування заходів
необхідної оборони повідомляти про подію органи внутрішніх справ;
забезпечувати охорону і недоторканність місця події до прибуття представників
правоохоронних органів; слідкувати за додержанням норм з охорони праці; у
разі виявлення порушень норм з охорони праці терміново сповіщати про це
безпосереднього керівника для вжиття заходів щодо усунення виявлених
порушень; сприяти правоохоронним органам під час виконання покладених на
них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх функціональних обов’язків.
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4. Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з
охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і
прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти
використовувати

засоби

попередження

і

захисту

у

разі

виникнення

надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання і застосування спеціальних засобів чи
вогнепальної зброї;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки;
е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної
діяльності.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
- попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - охоронник 3-го розряду;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією Охоронник
3-го розряду - не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання
Діяльність приватних охоронних служб.
Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню навчання не менше 19 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Обмеження, визначені відповідно до статті 11 Закону України «Про
охоронну діяльність» від 22.03.2012 р. № 4616-VI
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія: Охоронник
Кваліфікація: охоронник 4-го розряду
Загальний фонд навчального часу - 114 годин
Кількість годин
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети
Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона об`єктів
Технічна безпека
Теоретичний курс із застосування спеціальних
засобів або вогнепальної зброї
Основи психологічної підготовки
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

Всього
8
2
2
2
2
32
12
4
6
2
8
62
30
32
4
8

110

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

10
4
2

4

10

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією охоронник 4-го розряду
1. Кабінети:
- загально-професійної підготовки;
- професійно-теоретичної підготовки.
2. Лабораторії:
- технічних засобів охорони.
3. Тренажерні комплекси:
- стрілецький тир та/або інтерактивний тир;
- спортивний зал.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників; предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою
підприємств-замовників кадрів; проведення лабораторно-практичних робіт допускається в
кабінетах загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки.
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1. Загально-професійна підготовка
1.1. Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Нормативно-правові документи які регламентують
діяльність підрозділів охорони
Правові підстави застосування спеціальних засобів
суб’єктами господарювання будь-якої форми
власності, що здійснюють охоронну діяльність,
створеними та зареєстрованими на території
України
Всього годин:

1
1

2

Тема 1. Нормативно-правові документи які регламентують діяльність
підрозділів охорони
Нормативно-правові акти, які регламентують господарську діяльність у
сфері надання послуг з охорони власності та громадян та їх вимоги:
Конституція України, закон України "Про охоронну діяльність". Правова
основа діяльності підрозділів охорони.
Тема 2. Правові підстави застосування спеціальних засобів та
вогнепальної зброї суб’єктами господарювання будь-якої форми власності,
що здійснюють охоронну діяльність, створеними та зареєстрованими на
території України
Правові підстави затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину
під час здійснення охоронної діяльності. Умови правомірності застосування
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї
персоналом охорони. Види ситуацій, що обумовлюють необхідність і
правомірність застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів.
Поняття і відповідальність за незаконне придбання, зберігання,
застосування, виготовлення та збут вогнепальної чи холодної зброї, бойових
припасів і вибухових речовин. Правила зберігання, носіння та перевезення
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та спеціальних засобів,
відповідальність за їх порушення.
Спеціальні засоби, що дозволені до застосування, при здійсненні
охоронної діяльності.
Порядок та умови застосування фізичної сили, спеціальних засобів та
вогнепальної зброї, визначення їх виду та інтенсивності застосування.
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Дії охоронника після застосування спеціальних засобів або вогнепальної
зброї. Відповідальність за порушення порядку та правил застосування фізичної
сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
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1.2. Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
(назва предмета)

№
з/
п
1

2

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Основи підприємницької діяльності в галузі.
Недержавні суб’єкти правоохоронної діяльності та
їх місце у забезпеченні економічної безпеки
Конкуренція. Види та методи
Всього годин:

1

1
2

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі Недержавні
суб’єкти правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні економічної
безпеки
Вимоги законодавства та нормативно-правових актів щодо провадження
господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з охороною
державної та іншої власності.
Відмінні риси, що диференціюють недержавну та державну охоронну
діяльність. Види недержавної охоронної діяльності.
Процес створення підприємства в галузі. Бізнес-план як інструмент
підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення
коштів Установчі документи. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
діяльності. Нагляд і контроль за веденням підприємницької діяльності.
Контролюючі органи.
Тема 2. Конкуренція. Види та методи
Суть конкуренції її види та методи. Фактори конкуренції підприємств
сфери охоронних послуг. Основи оподаткування підприємницької діяльності.

95

1.3. Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Застосування
сучасних
інформаційних
технологій в галузі охоронної діяльності.
Системи санкціонованого контролю доступу
Всього годин:

1
1
2

Тема 1. Застосування сучасних інформаційних технологій в галузі
охоронної діяльності
Основні напрямки застосування інформаційних технологій в галузі.
Бездротові системи передачі даних. Навігаційні та позиційні системи. Основи
роботи в навігаційній позиційній системі. Основи роботи з альтернативними
ОС (операційними системами).
Тема 2. Системи санкціонованого контролю доступу
Схеми підключення систем санкціонованого контролю доступу.
Характеристики програмного забезпечення. Приклади системної конфігурації.
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2. Професійно-теоретична підготовка
2.1. Типова навчальна програма з предмета
«Охорона об`єктів»
(назва предмета)

Кількість годин
№
з/п
1
2
3

4
5

З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема
Класифікація об’єктів охорони, побудова
сучасних систем безпеки.
Особливості охорони окремих об’єктів.
Особливості
організації
заходів
по
недопущенню проявів тероризму та екстремізму
на об’єктах, що охороняються. Методи протидії
тероризму на об’єкті охорони.
Пропускний режим.
Дії охоронників у разі надзвичайних подій та
ситуацій на об’єктах охорони
Всього годин:

2
2
2

2
4

2
2

12

4

Тема 1. Класифікація об’єктів охорони, побудова сучасних систем
безпеки
Питання класифікації об’єктів, класифікація правопорушників, побудова
сучасних систем безпеки. Система забезпечення безпеки об’єктів охорони.
Характеристики посягань на об’єктів охорони.
Тема 2. Особливості охорони окремих об’єктів
Практичні методи охорони об’єктів. Особливості охорони об’єктів
(соціальній
сфері,
банківських
установ,
навчальних
закладів,
сільськогосподарських угідь і т.д.) Організація охорони у місцях масового
скупчення людей.
Тема 3. Особливості організації заходів по недопущенню проявів
тероризму та екстремізму на об’єктах, що охороняються. Методи протидії
тероризму на об’єкті охорони
Терор та його прояви. Виявлення та профілактика проявів тероризму та
екстремізму на об’єктах, що охороняються. Антитерористичний захист об’єктів
охорони.
Тема 4. Пропускний режим
Документи, що надають право проходу на об’єкти охорони. Допуск за
документами, що посвідчують особу. Документи, що оформлюються на
матеріальні цінності та вантажі, що переміщуються на об’єкти охорони (з
об’єктів охорони): накладні, дозволи, супровідні документи тощо. Порядок
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перевірки документів. Дії охоронника під час перевірки документів та міри
безпеки. Порядок проведення контрольної перевірки матеріальних цінностей,
що ввозяться і вивозяться з об’єкта. Дії охоронника при виявленні підроблених
або чужих документів.
Порядок прийому та здачі стаціонарного об’єкта охорони. Прийом та
здача вантажів з відповідними документами під час їх перевезення. Допуск осіб
для відкриття та опечатування сховищ. Порядок винесення (внесення),
вивезення( ввезення) зі сховищ та об’єктів охорони матеріальних цінностей.
Що забороняється ввозити (заносити) на територію об’єктів охорони, та
вивозити (виносити) з території об’єктів охорони в порядку і за зразками
документів, затверджених власником об’єкту або уповноваженим ним органом
під час охорони стаціонарних, звичайних господарських об’єктів.
Порядок проведення огляду об’єктів, що охороняються, їх вразливих
місць, вантажів, особистих речей відвідувачів та працюючого персоналу.
Лабораторно-практична робота 1
Здійснення пропускного режиму на окремих об’єктах охорони.
Тема 5. Дії охоронників у разі надзвичайних подій та ситуацій на
об’єктах охорони
Надзвичайні події, надзвичайні ситуації, їх види та класифікація. Дії
персоналу охорони у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних подій та
надзвичайних ситуацій.
Порядок дій персоналу охорони в разі: пред’явлення підробленого
документу; спробі проносу через пост охорони холодної, газової, вогнепальної
зброї, матеріальних цінностей; спробі передачі (залишення) будь-яких речей без
дозволу; некоректної або неадекватної поведінки відвідувача; проносу відеофотоапаратури; проникнення невідомого через огорожу; спрацювання засобів
охоронної сигналізації, спробі захоплення або блокування об’єкту охорони;
пожежі, виходу з ладу систем енергопостачання об’єкту тощо.
Лабораторно-практична робота 2
Порядок дій персоналу охорони в разі надзвичайних подій та
надзвичайних ситуацій на об’єктах охорони.
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2.2. Типова навчальна програма з предмета
«Технічна безпека»
(назва предмета)

№
з/п

1

2

Кількість
годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

Новітні інженерно-технічні системи та засоби, що
застосовуються в системах фізичного захисту
об`єктів охорони
Бездротові системи безпеки та сигналізації
Всього годин:

2

2
4

Тема 1. Новітні інженерно-технічні системи та засоби, що
застосовуються в системах фізичного захисту об`єктів охорони
Інженерні та технічні системи захисту. Технічні засоби активної протидії
проникненню на об`єкт охорони.
Тема 2. Бездротові системи безпеки та сигналізації
Призначення бездротових систем безпеки та сигналізації. Основні
елементи бездротових систем безпеки і сигналізації, а також принцип їх роботи.
Бездротові системи безпеки та сигналізації та їх основні тактико-технічні
характеристики.
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2.3. Типова навчальна програма з предмета
«Теоретичний курс із застосування спеціальних засобів
або вогнепальної зброї»
(назва предмета)

№
з/п
1

2

Кількіс
ть годин
Тема
Всього
Спеціальні засоби або вогнепальна зброя, що
застосовуються під час здійснення охоронної
діяльності
Порядок отримання, зберігання, застосування
та обслуговування спеціальних засобів або
вогнепальної зброї
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

4

2

6

2

Тема 1. Спеціальні засоби або вогнепальна зброя, що застосовуються
під час здійснення охоронної діяльності
Спеціальні засоби або вогнепальна зброя, що застосовуються під час
здійснення охоронної діяльності. Їх призначення, тактико-технічні
характеристики та устрій.
Міри та заходи безпеки при поводженні із спеціальними засобами або
вогнепальною зброєю. Що категорично забороняється при поводженні зі
спеціальними засобами або вогнепальною зброєю.
Особливості застосування та застосування різних за призначенням
спеціальних засобів або вогнепальної зброї.
Тема 2. Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та
обслуговування спеціальних засобів або вогнепальної зброї
Порядок обліку, отримання, зберігання, застосування та обслуговування
спеціальних засобів або вогнепальної зброї. Вимоги щодо обслуговування,
чищення та змащення газових пістолетів і револьверів, пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії або
вогнепальної зброї.
Лабораторно-практична робота
Устрій та обслуговування спеціальних засобів або вогнепальної зброї.
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2.4. Типова навчальна програма з предмета
«Основи психологічної підготовки»
(назва предмета)

№
з/п

1
2

Кількіс
ть годин
Тема

Всього
Формування нервово-психічної стійкості в
екстремальних ситуаціях
Вирішення особистих життєвих криз і
стресогенних життєвих подій
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
2

Тема 1. Формування нервово-психічної стійкості в екстремальних
ситуаціях та вирішення особистих життєвих криз і стресогенних життєвих
подій
Методика ситуативно-образного тренування. Активна м’язова релаксація.
Пасивна м’язова релаксація.
Тема 2. Вирішення особистих життєвих криз і стресогенних життєвих
подій
Можливі життєві кризи та дії співробітника в екстремальних ситуаціях.
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2.5. Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
(назва предмета)

№
з/
п
1

2

Кількість
годин
З них на
лабораторноВсього практичні
роботи

Тема

Організаційно - правові аспекти надання
домедичної
допомоги, в тому числі
потерпілим
у
дорожньо-транспортних
пригодах. Надання першої психологічної
допомоги постраждалим
Надання домедичної допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Всього годин:

2

6

4

8

4

Тема 1. Організаційно-правові аспекти надання домедичної
допомоги, в тому числі потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.
Надання першої психологічної допомоги постраждалим
Поняття «домедична допомога». Невідкладні стани, що вимагають
проведення заходів домедичної допомоги, правила і порядок їх проведення.
Поняття про види дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) та
структурі дорожньо-транспортного травматизму. Організація, види домедичної
допомоги постраждалим в ДТП. Порядок виклику швидкої домедичної
допомоги.
Організаційно-правові аспекти надання домедичної
допомоги
потерпілим у ДТП.
Основні правила, прийоми і етапи надання першої психологічної
допомоги постраждалим, в тому числі в ДТП. Особливості надання домедичної
допомоги дітям.
Тема 2. Надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання
домедичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання
домедичної допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість,
спокій. Засоби надання домедичної допомоги. Медична аптечка, її
комплектація, призначення, правила користування.
Правила і порядок огляду потерпілого. Оцінка стану потерпілого.
Серцево-легенева реанімація. Особливості серцево-легеневої реанімації
при електротравми і утопленні. Домедична допомога при порушенні
прохідності верхніх дихальних шляхів.
Домедична допомога при гострій крововтраті і травматичному шоку.
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Домедична допомога при травмі опорно-рухової системи.
Домедична допомога при травмі голови. Домедична допомога при
травмі грудей. Домедична допомога при травмі живота.
Домедична допомога при термічних і хімічних опіках, опіковому шоку.
Домедична допомога при відмороженні і переохолодженні. Домедична
допомога при перегріванні.
Домедична допомога при гострих отруєннях.
Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка
надає домедичну допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання. Підготовка потерпілого до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Способи і порядок
транспортування потерпілого.
Лабораторно-практична робота
Порядок надання домедичної допомоги.
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3. Професійно-практична підготовка
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 4-го розряду
№
з/п
1
2
3
4

1

2

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальна вогнева підготовка та практичне застосування
спеціальних засобів
Вивчення виробничих питань з професії охоронник.
Навчання прийомам і навичкам праці
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та
електробезпеки
Самостійне виконання функцій охоронника 4 розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

2
8
10
10
30
4

28
32
62

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки
Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
робочими місцями. Ознайомлення з об’єктами, які охороняються. Перелік та
особливості об’єктів, що знаходяться під охороною.
Тема 2. Спеціальна фізична підготовка
Вправи
Стійки, пересування. Удари руками, ногами. Захисні дії
Стійки: основна стійка, передня стійка (право, лівостороння), коротка
передня стійка (право, лівостороння), широка фронтальна стійка.
Пересування: кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), приставним
кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч), розвороти хресним кроком.
Удари руками: прямий, збоку, зверху, знизу, навідмах.
Удари ногами: прямий удар (розгином стегна, розгином гомілки), у бік, з
боку.
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Захист відбивом передпліччям: у гору, у низ, назовні, всередину.
Захист підставкою передпліччя або гомілки.
Страхування та самострахування. Кидки. Больові прийоми у стійках
Страхування та самострахування: обертання вперед, назад, вперед через
праве та ліве плече; падіння вперед, назад, праворуч, ліворуч.
Кидки: через стегно, задня підніжка.
Больові прийоми: загин руки за спину (при підході спереду та заду).
Звільнення від захоплення і обхватів
Звільнення від захватів:
Захват за кисті рук спереду – важіль руки у середину, важіль руки
назовні.
Захват за шию спереду – важіль руки всередину, важіль руки назовні.
Захват за одяг на грудях – важіль руки всередину, важіль руки назовні.
Захист від ударів руками і ногами – больові прийоми, кидки
Захист від ударів руками: зверху – важіль руки всередину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки всередину, кидок задня підніжка; прямий удар у
груди – важіль кисті назовні, важіль руки всередину, загин руки за спину; знизу
– важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя.
Захист від ударів ногами: прямий – кидок задня підніжка; у бік – кидок
задня підніжка, бокове підсікання; з боку – кидок задня підніжка.
Прийоми захисту та обеззброювання від нападу холодною та
вогнепальною зброєю
Захист від ударів ножем: зверху – важіль руки у середину, кидок через
стегно; збоку – важіль руки у середину, задня підніжка; з низу – важіль кисті
назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; прямий удар у груди –
важіль кисті назовні, важіль руки у середину, загин руки за спину; навідмах –
важіль руки через передпліччя.
Обеззброювання при погрозі пістолетом: попереду – важіль руки у
середину, важіль руки назовні; позаду – важіль руки у середину, важіль руки
назовні.
Удари та захист гумовою палицею
Удари гумовою палицею: зверху, збоку, навідмах, прямий тичок.
Захист гумовою палицею: відбиви: назовні та всередину, до гори, назовні
та всередину до низу; підставки: до гори та до низу горизонтально, праворуч та
ліворуч вертикально
Застосування спеціальних засобів
Застосування бронежилетів, захисних касок, гумових кийків, наручників
одноразового використання (пластикові, текстильні), газових балончиків з
аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газових пістолетів і револьверів при
затриманні особи, яка підозрюється у скоєні злочину (злочинців) або відбитті
нападу.
Порядок огляду порушника та способи його конвоювання
Засоби і способи зв’язування.
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Конвоювання: за допомогою больових прийомів, за допомогою
спеціальних засобів.
Огляд: на колінах, лежачи, стоячи біля стіни. Застосування наручників.
Тема 3. Спеціальна вогнева підготовка ат практичне застосування
спеціальних засобів
Інструктаж з питань безпеки праці під час занять із застосуванням
спеціальних засобів або вогнепальної зброї.
Вправи
Використання бронежилетів та захисних касок. Способи та правила
носіння бронежилетів та захисних касок, розміщення спорядження.
Застосування газових балончиків з аерозолями сльозоточивої та дратівної
дії, газових пістолетів і револьверів з моделюванням різних умов обстановки.
Застосування електрошокових пристроїв при затриманні порушника або
при відбитті нападу.
Застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії або вогнепальної зброї по нерухомій цілі.
Застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії або вогнепальної зброї по цілі, що з’являється.
Тема 4. Вивчення виробничих питань професії охоронник. Навчання
прийомам і навичкам праці
Інструктаж з питань охорони праці при виконанні обов’язків охоронника.
Обов’язки старшого наряду на об’єкті охорони. Обов’язки старшого
наряду охорони при прийманні постів і об’єктів під охорону.
Дії охоронника під час виявлення порушень цілісності об’єкту,
проникнення порушника на об’єкт, що охороняється, пожежі та інших
стихійних лихах. Перевірка справності замків, пломб, засобів гасіння пожежі,
зв’язку. Перевірка цілісності об’єкта за допомогою технічних систем охорони,
наявності необхідної документації на посту. Складання рапортів несення
охорони об’єктів.
Відпрацювання навичок проведення огляду транспортних засобів, речей
фізичних осіб, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами
правопорушення, перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на вхід
(вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд)
транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних
цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
Дії охоронника в позаштатних ситуаціях, при затриманні особи, яка
підозрюється у скоєні злочину на об’єктах, що охороняються.
Дії наряду охорони на транспорті реагування.
Порядок дій та організація взаємодії персоналу охорони пунктів
централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
Відпрацювання навичок володіння собою під час конфліктних ситуацій.
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Набуття практичних навичок з надання домедичної допомоги, способи
транспортування потерпілих.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями
охорони. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки
Ознайомлення з організацією охорони та структурою об’єкта охорони,
плануванням діяльності персоналу охорони та контролю якості охорони.
Ознайомлення з функціями підрозділів охорони, правилами внутрішнього
розпорядку, відповідальністю за порушення виробничої дисципліни, правилами
внутрішньооб’єктового та пропускного режиму.
Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями охорони,
інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності, пожежної та
електробезпеки безпосередньо на робочих місцях.
Тема 2. Самостійне виконання функцій охоронника 4-го розряду
Інструктаж з питань охорони праці. Виконання усіх видів робіт з охорони
звичайних
господарських
об’єктів
передбачених
кваліфікаційною
характеристикою.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та
матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та
затверджується у встановленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Дії старшого наряду охорони з організації служби персоналом охорони на
об’єкті.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони вогнепальної
або холодної зброї.
Дії охоронника при спробі передачі заборонених речей або предметів
через пост охорони.
Дії охоронника під час некоректної або неадекватної поведінки
відвідувача.
Дії наряду охорони на транспорті реагування.
Порядок дій та організація взаємодії персоналу охорони пунктів
централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
Дії охоронника під час спроби самоспалення на посту охорони.
Дії охоронника при спробі пронесення через пост охорони заборонених
речей (комбінований).
Дії охоронника при спробі захоплення об’єкту.
Проведення серцево-легеневої реанімації, накладання пов’язок джутів,
фіксації шин способи транспортування потерпілих.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 5169 Охоронник
Кваліфікація: охоронник 4-го розряду
Знає, розуміє:
1. Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційнорозпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Усвідомлює важливість особистого трудового внеску в досягнення
колективу.
3. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
4. Права та обов’язки персоналу охорони.
5. Правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
6. Основні поняття та способи провадження господарської діяльності у
сфері надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності.
7. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
8. Тактику дій наряду охорони на транспорті реагування.
9. Порядок дій та вимоги щодо організації взаємодії персоналу охорони
пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту
реагування Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів,
транспортних засобів і вантажів.
10. Порядок дій персоналу охорони при надзвичайних подіях і ситуаціях
на об’єкті охорони.
11. Особливості допуску на об’єкти охорони окремих категорій громадян
(народні депутати України, співробітники правоохоронних та судових органів,
іноземці, представники засобів масової інформації тощо).
12. Систему попереджувальних знаків і перепон, місця зупинок
транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших
цінностей і вантажів під час завантаження та розвантаження, спеціальні знаки
на перепустках та документації.
13. Підпорядкування осіб наряду охорони. Обов’язки старшого наряду
охорони стаціонарного об’єкта.
14. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
15. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та
передачі його до органу внутрішніх справ України, особистого огляду особи,
яка підозрюється у скоєні злочину, огляду речей і вилучення речей та
документів, що є знаряддями або предметами правопорушення.
16. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних
засобів при здійсненні охорони.
17. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних засобів,
визначення виду спеціального засобу, часу початку та інтенсивності його
застосування.
18. Характеристики та правила використання охоронної та охороннопожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно108

спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, особливості
периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об’єкта, що охороняється.
19. Порядок надання домедичної допомоги.
20. Необхідність сприяння правоохоронним органам під час виконання
покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних
функцій згідно чинного законодавства України.
21. Основи ведення підприємницької діяльності.
Вміє:
1. Працювати в команді, взаємодіяти з іншими співробітниками
охорони, надавати допомогу старшим нарядів охорони та керівникам суб’єктів
охоронної діяльності у здійсненні охорони об’єктів.
2. Нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати
самоконтроль.
3. Взаємодіяти та у будь-який спосіб повідомляти відповідні
правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності,
фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки злочину, у місцях
здійснення заходів охорони.
4. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктні ситуації.
5. Здійснювати охорону стаціонарних об’єктів та вантажів, що
перевозяться різними видами транспорту.
6. Виконувати обов’язки старшого наряду охорони стаціонарного
об’єкта.
7. Здійснювати контроль за якістю надання послуг з охорони
підпорядкованим йому персоналом охорони.
8. Діяти у складі та керувати діями наряду охорони на транспорті
реагування.
9. Діяти спільно з персоналом охорони пунктів централізованого
спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
10. Приймати і здавати пост (об’єкт, вантажі) під охорону, з відповідним
документальним оформленням факту прийому (здачі), забезпечувати цілісність
об’єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається.
11. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням
спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється
12. Вимагати від осіб припинення протиправних дій, дотримання
законності та правопорядку, пропускного та внутрішньооб’єктового режимів.
13. Не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються
проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його, порушуючи
встановлені правила, з обов’язковим негайним повідомленням про це
територіального органу внутрішніх справ України.
14. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення
(злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів охорони.
15. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та
вогнепальну зброю відповідно до чинного законодавства. Приймати правильне
рішення про застосування спеціальних засобів, визначати вид спеціального
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засобу, час початку та інтенсивність його застосування з урахуванням
обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи, яка підозрюється
у скоєні злочину.
16. Під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони
проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою),
транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або
предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу,
дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення)
майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу
матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів
охорони).
17. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
18. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні
злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому домедичну
допомогу, забезпечувати недоторканність місця події до прибуття
представників правоохоронних органів.
19. Додержуватись чинних норм з охорони праці, екологічної та
пожежної безпеки.
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№
з/п
1

2

3

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
Найменування
індивідуального
користування

Інструмент
Макети ножів
Макети пістолетів
Гумова палиця
Мішень (грудна фігура з
колами)
Мішень
(поясна
фігура
«Терорист»)
Натуральні зразки
Патрони для стрільби

групового
користування

Примітка

8 шт.
8 шт.
8 шт.
15 шт.
15 шт.
відповідно до умов
виконання
стрілецьких вправ

Пістолет (навчальний) або
пристрій
для
відстрілу
патронів,
споряджених
гумовими чи аналогічними за
своїми
властивостями
снарядами несмертельної дії
Захисна каска
Бронежилет
Наручники
одноразового
використання
(пластикові,
текстильні)
Електрошоковий пристрій
Моделі, макети, муляжі,
стенди
Навчальний пост

5 шт.

до 3 шт.
до 3 шт.
до 15 шт.
1 шт.
1 од.

Ручний
металошукач
або
стаціонарний металодетектор
Макети будівель

1 од.
до 3 од.

Тренажер (макет) для надання
домедичної
допомоги
(реанімаційний)

1 од.
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на навчальний
заклад
на навчальний
заклад
на навчальний
заклад
на навчальний
заклад
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