
 

 

Довідка про роботу галузевих навчальних центрів у системі навчання з 

питань охорони праці посадових осіб галузі морського та річкового 

транспорту, автомобільного транспорту, поштового зв’язку  

за 9 місяців 2018 року 
 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці», підпункту 66 

пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, для 

організації навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників 

підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління 

Міністерства, наказом Міністерства інфраструктури України від 03.01.2018 № 7 

визначено три галузеві навчальні центри: 

галузевий навчальний центр на автомобільному транспорті – державне 

підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний 

інститут»; 

галузевий навчальний центр на морському та річковому транспорті – 

навчально-курсовий комбінат Херсонської філії державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України»; 

галузевий навчальний центр у галузі поштового зв’язку – Головний 

навчальний центр «Зелена Буча» публічного акціонерного товариства 

«Укрпошта». 
Контроль за організацією навчання з питань охорони праці у галузевих 

навчальних центрах (далі – ГНЦ) та станом їх матеріально-технічної бази, а також 

здійснення методичного керівництва ГНЦ покладено на Управління безпеки на 

транспорті та технічного регулювання Мінінфраструктури. 

Відповідно до покладених на Управління безпеки на транспорті та технічного 

регулювання завдань досліджено роботу навчальних центрів, які підпорядковані 

Міністерству інфраструктури України щодо виконання ними функцій навчання 

працівників з питань охорони праці та повідомляється наступне. 

Усі ГНЦ здійснюють навчання посадових осіб галузі на підставі положень 

про ГНЦ, планів і програм навчання з урахуванням наказу Мінінфраструктури 

від  29.12.2016 року № 477 «Про організацію навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» та Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511. 

За 9 місяців 2018 року у ГНЦ пройшли навчання з охорони праці 206 

посадових осіб галузей морського та річкового транспорту, автомобільного 

транспорту, поштового зв’язку. 

Комісія з перевірки знань з питань охорони праці Мінінфраструктури (далі – 

Комісія з перевірки знань) протягом 9 місяців 2018 року збиралась 9 разів. 

Пройшли перевірку з оцінкою «знає» 202 посадові особи галузі. 

У порядку методичного керівництва галузевими навчальними центрами з 

метою ознайомлення з потенціалом галузевих навчальних центрів та 



 

 

популяризації ГНЦ на ринку навчання з питань охорони праці у середовищі 

потенційних замовників-підприємств транспортної галузі, 15 березня 2018 року на 

базі ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Мінінфраструктури провело семінар-нараду 

на тему «Шляхи підвищення ефективності навчання з охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління 

Міністерства інфраструктури України» з керівниками галузевих навчальних 

центрів та керівниками служб охорони праці підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери управління Мінінфраструктури, а також акціонерних 

товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює 

Міністерство. 

У рамках семінар-наради для учасників організовані презентації галузевих 

навчальних центрів з детальним поданням особливостей і переваг ГНЦ, 

обговорено доповідь (майстер-клас) старшого наукового співробітника галузевого 

навчального центру на автомобільному транспорті Данилової Т.Г. на тему 

«Оцінка ризиків як інструмент вдосконалення роботи з охорони праці». 

16.03.2018 в Міністерстві інфраструктури України відбулося засідання 

робочої групи з методичного супроводу галузевих навчальних центрів 

Мінінфраструктури. Для роз’яснення вимог нормативно-правових актів що 

стосуються навчання з питань охорони праці, на засідання були присутні 

уповноважені компетентні представники Державної служби України з питань 

праці – начальник відділу з питань охорони праці департаменту з питань праці 

Держпраці Віжул Н.В. та директор ДП «Головний навчально-методичний центр 

Держпраці» Субботін В.Н. 

 
Питання діяльності галузевих навчальних центрів також піднімалось на 

засіданні Комісії Міністерства інфраструктури України з питань безпеки 

транспорту, яка пройшла 30.03.2018 під головуванням заступника Міністра 

Ю. Лавренюка. 

 



 

 

Галузевий навчальний центр на морському та річковому транспорті 
 

Галузевий навчальний центр на морському та річковому транспорті (далі – 

ГНЦ МРТ) здійснює свою роботу під адміністративним управлінням начальника 

служби (управління персоналом, організації праці та заробітної плати) 

Херсонської філії ДП «АМПУ» (Адміністрації Херсонського МП). 

Директор ГНЦ МРТ – Уродливченко В. О., директор Учбово-курсового 

комбінату Херсонської філії ДП «АМПУ» (Адміністрації Херсонського МП). 

У штаті ГНЦ МРТ 4 штатних працівники, до викладання на договірних 

засадах залучаються працівники філій ДП «АМПУ», працівники Держпраці 

України, викладачі вищих навчальних закладів. 

Для навчання з охорони праці ГНЦ МРТ має матеріально-технічну базу, яка 

забезпечує одночасне проведення навчання 120 осіб: навчальні класи, п’ять  

аудиторій, методичний кабінет, кабінет охорони праці, які розташовані 

безпосередньо в інженерному корпусі, загальною площею 376 кв.м. Кабінет 

інформаційних технологій, обладнаний 9 сучасними комп’ютерами та відео 

проектором. ГНЦ також має робітничі майстерні загальною площею 72 кв.м, 

полігони для практичних занять загальною площею 625 кв. м.  

Також ГНЦ МРТ організовує та проводить навчання посадових осіб на базі 

навчальних центрів підприємств галузі. У 2018 році таке навчання було 

організоване на базі навчальних центрів Миколаївської, Одеської, Южненської 

філій ДП «Адміністрація морських портів України» тощо.  

Всього за 9 місяців 2018 року галузевий навчальний центр організував та 

провів навчання з питань охорони праці 232 осіб, у тому числі 162 посадових осіб, 

які зазначені у розділі 1 наказу Мінінфраструктури від 29.12.2016 № 477 «Про 

організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 

Проведено 5 засідань Комісії з перевірки знань, складено 5 протоколів 

перевірки знань; пройшли перевірку з оцінкою «знає» 162 посадові особи 

До роботи Комісії з перевірки знань залучались посадові особи відповідних 

територіальних органів та центрального апарату Держпраці, представники 

профспілки працівників морського транспорту України, профспілки робітників 

морського транспорту Одеського морського порту, первинних профспілкових 

організацій підприємств галузі морського транспорту.  

Контактна інформація ГНЦ МРТ:  

тел.  (0552) 48-14-50, тел. моб. +380 (50)605 60 76 uck@sea.port.kherson.ua.  

 

Галузевий навчальний центр на автомобільному транспорті 

 

Галузевий навчальний центр на автомобільному транспорті (далі – ГНЦ АТ) 

здійснює свою роботу під адміністративним управлінням 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (відділ науково-методичного забезпечення 

підготовки та підвищення кваліфікації персоналу автомобільного транспорту). 

Завідувач ГНЦ АТ – Кузьмич В. П., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу автомобільного 

транспорту ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 
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У штаті ГНЦ АТ 4 штатних працівники, до викладання залучаються 

працівники інших відділів ДП «ДержавтотрансНДІпроект», у т.ч. кандидат 

технічних наук, доцент Данилова Т. Г., начальник служби охорони праці 

інституту Мартиненко О. П. та інші. 

Для навчання з охорони праці ГНЦ АТ має матеріально-технічну базу, яка 

забезпечує одночасне проведення навчання 20 осіб: дві учбові аудиторії, 

пристосовані для використання технічних засобів навчання, три акредитованих 

лабораторії для проведення практичних занять та  кабінет охорони праці.  

У навчальному процесі використовуються атестоване обладнання 

випробувальних лабораторій, стенд для навчання роботи з тахографом 

(аналоговий/цифровий), посібники, плакати, технічна документація з організації 

виробництва. 

За 9 місяців 2018 року галузевий навчальний центр організував та провів 

навчання з питань охорони праці 10 посадових осіб, які зазначені у розділі 1 

наказу Мінінфраструктури від 29.12.2016 № 477 «Про організацію навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці». Усі зазначені посадові особи пройшли 

перевірку з оцінкою «знає». У роботі Комісії з перевірки знань брали участь 

посадові особи Головного управління Держпраці у Київській області, первинної 

профспілкової організації ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 



 

 

 
Інформація про центр розміщена на сторінці 

http://www.insat.org.ua/phpfiles/services/vpk/services/healthsafety/. 

 

Галузевий навчальний центр у галузі поштового зв’язку 

 

Галузевий навчальний центр у галузі поштового зв’язку (далі - ГНЦ ПЗ) 

здійснює свою роботу під адміністративним управлінням ПАТ «Укрпошта». 

Директор ГНЦ ПЗ – Костьорна О. М., директор Головного навчального центу 

ПАТ «Укрпошта». 

У штаті ГНЦ ПЗ 38 працівників. До викладання залучаються на договірних 

засадах працівники ПАТ «Укрпошта» та ПАТ «Укртелеком», викладачі 

Української військово-медичної академії, НКК «Профітех» тресту 

«Південатоменергобуд» тощо. Викладач Варення Г. А. (начальник служби 

http://www.insat.org.ua/phpfiles/services/vpk/services/healthsafety/


 

 

охорони праці ПАТ «Укрпошта») має науковий ступінь кандидата економічних 

наук. 

Для навчання з охорони праці ГНЦ ПЗ має матеріально-технічну базу, яка 

забезпечує одночасне проведення навчання 30 осіб: приміщення для навчально-

методичної роботи площею 70 кв. м., 20 навчальних місць обладнаних 

комп’ютерною технікою, класи забезпеченні наочним приладдям, плакатами, 

робочими столами, меблями, фліпчартом, екраном та проектором, тощо). 

За 9 місяців 2018 року галузевий навчальний центр організував та провів 

навчання з питань охорони праці 282 осіб, у тому числі 34 посадових осіб, які 

зазначені у розділі 1 наказу Мінінфраструктури від 29.12.2016 № 477 «Про 

організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 

Організовано 3 засідання Комісії з перевірки знань, складено 3 протоколи 

перевірки знань; пройшли перевірку з оцінкою «знає» 30 посадових осіб 

центрального апарату управління ПАТ «Укрпошта» та філій ПАТ «Укрпошта». 

Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб проводилась згідно з 

наказом Мінінфраструктури від 29.12.2016 № 477.  

До роботи Комісії з перевірки знань залучались посадові особи Головного 

управління Держпраці у Київській області, центрального апарату Держпраці, 

Голова Профспілки працівників зв’язку України Стародуб М. М. 

 


