
Галузевий навчальний центр на 

автомобільному транспорті 



Про навчальний центр



ГНЦ АТ виконує такі основні завдання:

1. Проведення навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці;

2. Участь в підготовці, укладанні та реалізації договорів по наданню послуг навчання

з питань охорони праці;

3. Співпраця з правовими, навчальними, науковими та іншими установами України з

метою вивчення та використання передового досвіду з організації та проведення навчання

з питань охорони праці;

4. Розробка навчальних планів і сучасних навчальних програм, методичних матеріалів,

лекцій та навчальних посібників;

5. Науково-методична розробка, підготовка та ефективне методичний супровід

навчальних програм з питань охорони праці;

6. Здійснення науково-технічної діяльності, спрямованої на отримання, застосування

нових знань для вирішення актуальних питань навчання з охорони праці;

7. Організація роботи по формуванню та використанню ресурсів науково-технічної

інформації при підготовці до проведення навчання з питань охорони праці.

Основні завдання навчального центру





Про навчальний центр

Листом Міністерства Інфраструктури України № 18/2984-16 від 

10.03.2016 року  Навчальний центр ДП 

«ДержавтотрансНДІпроект» внесений до переліку навчальних 

центрів, які мають право проводити навчання з питань охорони 

праці працівників суб’єктів господарювання

Наказом Міністерства інфраструктури України від 03.01.2018 

року №7 навчальний центр ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 

затверджений як галузевий навчальний центр з питань охорони 

праці на автомобільному транспорті



ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

В грудні 2015 року 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» отримав 

декларацію на проведення навчання і 

перевірку знань законодавчих актів з 

охорони праці, гігієни праці, надання 

першої домедичної допомоги потерпілим, 

електробезпеки, пожежної безпеки, яка 

зареєстрована у територіальному органі 

Держгірпромнагляду 30.12.2015року за 

№164-15-32-К

Листом Міністерства Інфраструктури 

України №18/2984-16 від 10.03.2016 року 

Навчальний центр ДП 

«ДержавтотрансНДІпроект» внесений до 

переліку навчальних центрів, які мають 

право проводити навчання з питань охорони 

праці посадових осіб та працівників усіх 

суб’єктів господарювання



Навчання  з питань пожежної 
безпеки здійснюється 

відповідно до ст. 40 Кодексу 
цивільного захисту України, 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 

26.06.2013 № 444 «Про 
затвердження Порядку 
здійснення навчання 

населення діям у 
надзвичайних ситуаціях»

Навчальний центр має 
Навчальні програми 

погоджені з Державною 
службою України з 

надзвичайних ситуацій з 
терміном дії кожної до 19 

квітня 2020 року (Лист ДСНС 
України від 23.05.2017 № 26-

7549/261, 
Лист ДСНС України від 

29.05.2017 № 26-7913/261)

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ



Навчання  з питань пожежної 
безпеки здійснюється відповідно 

до ст. 40 Кодексу цивільного 
захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 
26.06.2013 № 444 «Про 

затвердження Порядку здійснення 
навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях»

Навчальний центр має Навчальні 
програми погоджені з Державною 
службою України з надзвичайних 
ситуацій з терміном дії кожної до 
19 квітня 2020 року (Лист ДСНС 

України від 23.05.2017 № 26-
7549/261, 

Лист ДСНС України від 
29.05.2017 № 26-7913/261)

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ



Напрямки діяльності центру



ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

Навчання 

з питань охорони праці

ст. 18 Закону України 

«Про охорону праці»

НПАОП 0.00-4.12-05. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з

питань охорони праці». Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15

Працівники при прийомі на роботу і в

процесі роботи повинні проходити за

рахунок роботодавця інструктаж, навчання з

питань охорони праці, з надання першої

медичної допомоги потерпілим від

нещасних випадків і правил поведінки у разі

виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з

підвищеною небезпекою або там, де є

потреба у професійному доборі, повинні

щороку проходити за рахунок роботодавця

спеціальне навчання і перевірку знань

відповідних нормативно-правових актів з

охорони праці.



Навчання посадових осіб та керівників

Навчання з питань охорони праці проводиться згідно вимог статті 18 Закону 

України «Про охорону праці», «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 (із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 

30.01.2017 № 140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за № 

234/30102) та наказу Міністерства Інфраструктури України № 477 від 29.12.2016 

року «Про організацію навчання і перевірку знань з охорони праці».

Розроблена ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Навчальна програма навчання

посадових осіб і працівників з питань охорони праці (40 годин) погоджена

МІУ 10.02.2017 року. Розроблені ДП «ДержавтотрансНДІпроект» білети для

перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб (загальний курс)

погоджені МІУ 23.02.2017 року.



Навчання працівників та спеціальне навчання

Навчання з питань охорони праці проводиться згідно вимог статті 18 

Закону України «Про охорону праці», «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 (із змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за № 234/30102)

Програми навчання та білети для перевірки знань посадових осіб і працівників з питань 

охорони  праці  затверджені наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект»



Загальний курс з охорони праці

НПАОП 0.00-7.11-12. Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 

НПАОП 0.00-1.59-87 Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робі

НПАОП 0.00-1.76-15  Правила безпеки систем газопостачання 

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.02-98 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

НПАОП 0.00- 1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою 
нагріву води не вище 115C

НПАОП 28.0-1.32-13  Правила охорони праці під час фарбувальних робіт

НПАОП 28.0-1.33-13  Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і          промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)

НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій 

НАПБА.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01.054-2015/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України 

Напрямки навчання





№

з/п
Назва програми навчання Затверджуючий

документ

1
Програма спеціального навчання та екзаменаційні білети з питань охорони праці для
працівників на допуск до обслуговування посудин, що працюють під тиском

Наказ Директора

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

від 31.03.2017р. № 27

2 Навчальна програма та екзаменаційні білети для посадових осіб і фахівців з «Правил будови і

безпечної експлуатації навантажувачів» навчання посадових осіб і фахівців на допуск до

безпечного виконання робіт при експлуатації навантажувача «Правил будови і безпечної

експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08)

Наказ Директора

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

від 31.03.2017р. № 27

3 Навчальна програма та екзаменаційні білети для посадових осіб і фахівців з «Правил будови і

безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»

Наказ Директора

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

від 31.03.2017р. № 27

4 Програма спеціального навчання та екзаменаційні білети посадових осіб та працівників на

знання НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних

кранів» та знання безпечних прийомів та методів виконання робіт при експлуатації та

обслуговуванні вантажопідіймальних механізмів, що керуються з підлоги з правом виконання

стропальних робіт

Наказ Директора

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

від 20.12.2017р. № 55/А

5 Програма спеціального навчання та екзаменаційні білети посадових осіб та працівників на

знання НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском

пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою

нагріву води не вище 115 0C» типу КВм-1,0В (на пелетах) та допуску до виконання робіт у

якості оператора (кочегара)

Наказ Директора

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

від 20.12.2017р. № 55/А

6 Програма спеціального навчання та екзаменаційні білети для посадових осіб, які організовують

пасажирські, вантажні перевезення, проводять лабораторні та дорожні дослідження,

випробовування чи інспектування КТЗ та водіїв КТЗ на знання НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила

охорони праці на автомобільному транспорті»

Наказ Директора

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

від 20.12.2017р.  № 55/А

7 Програма навчання та перевірки знань правил електробезпеки адміністравно-

технічного персоналу, електротехнічного персоналу (оперативний персонал

(черговий), персонал оперативно-виробничий) (3-4 групи з електробезпеки)

Наказ Директора

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

від 10.01.2018р.  № 01/А



ДП «ДержавтотрансНДІпроект» внесено до Переліку підприємств,

установ та організацій України, які проводять навчання посадових осіб з питань

пожежної безпеки.

Для проведення навчання на високому професійному рівні

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» має відповідну матеріально-технічну та

навчально-методичну базу, яка повністю відповідає умовам реалізації

навчальних програм.

Викладачі, які проводять навчання, мають спеціальну підготовку на

територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та

безпеки життєдіяльності.

Після завершення навчання організовується перевірка знань у

легітимній комісії. Результати перевірки знань оформлюються протоколом.

У разі успішного проходження слухачами перевірки знань видається

посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної

безпеки.

З урахуванням відомостей щодо викладацького складу та навчально-

методичної бази ДСНС погоджує обсяг навчання у розмірі 600 осіб на рік.



ДП «ДержавтотрансНДІпроект» організовує навчання з питань пожежної

безпеки посадових осіб підприємств і працівників, зайнятих на роботах з

підвищеною пожежною небезпекою, а саме:

— навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та

організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів

пожежної безпеки (16 годин);

— навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та

організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки

(24 години);

— навчання пожежно-технічному мінімуму для посадових осіб і працівників,

зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (16 годин).



№

з/п Види навчання 2017/2018

кількість

осіб

кількість

семінарів

1 2 3 4

1 Навчання з питань охорони праці:

1.1 Посадови особи ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 33 3

1.2 Інші суб’єкти господарювання 50 8

1.3 Спеціальне навчання з питань охорони праці посадових осіб та

працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

54 7

2. Навчання з питань пожежної безпеки :

2.1 Посадови особи та працівники ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 27 2

2.2 Інші суб’єкти господарювання 35 6

Загальна кількість 199 26

Звіт про навчальну діяльність 



Розробка документації з охороні праці та пожежної безпеки.

Побудова системи управління охороною праці на підприємстві

Аудит охорони праці.

Навчальний центр надає наступні послуги:

 розробка та формування пакету документації з охорони праці на

підприємстві;

 створення системи охорони праці та промислової безпеки на підприємстві;

 проведення аудиту охорони праці;

 формування пакету документації з пожежної безпеки на підприємстві;

 розробка інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, діючих на

підприємстві.



Аудит охорони праці та пожежної безпеки

В рамках аудиту системи управління охороною праці ми проводимо:

1. Аналіз діючих на підприємстві документів і процедур з охорони праці та

пожежної безпеки на відповідність вимогам українського законодавства.

2. Оцінку безпеки виконання персоналом робіт, а також перевірка практичних

знань персоналу з охорони праці та пожежної безпеки.

3. Оцінку знань та навичок відповідальних осіб і керівників робіт у галузі

охорони праці та пожежної безпеки.

Результатом аудиту є письмовий звіт із зазначенням виявлених недоліків. У

звіті даються конкретні рекомендації щодо адаптації існуючої системи управління

охороною праці та пожежної безпеки к оптимальному для бізнес-процесів

компанії виду.



Пропонуємо розробку документів з охорони праці та пожежної безпеки від А до Я 

для підприємств усіх форм власності.

Закон України «Про охорону праці», стаття 13, роботодавець зобов'язаний створити 

на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до 

нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо 

прав працівників у галузі охорони праці. 

Питання розробки документації по охорони праці стає актуальним до або після 

перевірок, аварій або нещасних випадків. 

Розробка документів з охорони праці - досить складний, але необхідний процес, для 

цього потрібно не тільки розбиратися в змінах, що відбулися в законодавстві, але і 

отримувати деякі їх роз'яснення. Адже в процесі розробки документації з охорони 

праці визначається як порядок виконання робіт, так і відповідальність керівників і 

виконавців.

Усі документи розробляються з урахуванням специфіки підприємства, згідно Закону 

України «Про охорону праці», вимог Держпраці, штатного розкладу. 



Формування пакету документації з пожежної безпеки на 

підприємстві
Ми пропонуємо методичну допомогу в питаннях організації учбового процесу

Послуги передбачають:

 підготовку проектів наказів, які регламентують порядок, форму, місце проведення пожежно-

технічного мінімуму, конкретний перелік робіт та спеціальностей, з яких проводять таке

спеціальне навчання, а також порядок прийняття заліків від тих хто навчався та порядок перевірки

знань з питань пожежної безпеки у працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною

небезпекою;

 розробку програм спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму;

 розробку переліку питань для перевірки знань з питань пожежної безпеки;

 проведення пожежно-технічного мінімуму (навчання) на підприємстві на договірній основі.

Методична допомога в питаннях організації та проведення протипожежних інструктажів

Послуги передбачають:

 підготовку проектів наказів або відповідних положень, які встановлюють види, порядок та місце

проведення інструктажів з питань пожежної безпеки;

 розробку програм для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів;

 розробку переліку питань для перевірки знань за результатами проведених інструктажів.

 супроводження протипожежних інструктажів, демонстрацією відеороликів, презентацій на

протипожежну тематику, практичним показом порядку застосування первинних засобів

пожежогасіння, існуючих на об’єкті.

 розробку документації підприємства з питань пожежної безпеки.



Ми робимо все, щоб навчання в ГНЦ АТ було комфортним, 

корисним та вигідним.

Завжди до ваших послуг:

Знижки

Акції та спеціальні пропозиції!!!

Професіоналізм і якість навчання підтверджує статистика:

82% клієнтів, які пройшли навчання у нас, звертаються до 

Навчального центру повторно!

Навчальний центр ГНЦ АТ. Чому ми?



Що ви отримуєте?
 Спілкування та обмін досвідом з висококваліфікованими

викладачами та колегами з інших компаній

 Максимальну наближеність до реальності, спрямованість на

формування практичних навичок.

 Відмінні умови навчання, максимум уваги до кожного слухача

 Високу технічну оснащеність навчальних класів

А в підсумку:
Підвищення небезпечності, продуктивності та якості роботи
співробітників

Підвищення ефективності бізнесу шляхом зниження невиробничих
втрат (на ліквідацію наслідків аварій та інцидентів, сплату штрафів та
реалізацію приписів)

Зниження ризиків аварій, аварійних ситуацій, нещасних випадків

Підвищення іміджу компанії як соціально орієнтованої

Підвищення вірогідності успішної реалізації бізнес-планів, досягнення
цілей.



Галузевий навчальний центр продовжує

роботу щодо впровадження в навчальний процес

сучасних активних методів навчання, зокрема

таких, як тренінги, ділові ігри, лекції-практикуми,

аналіз і розв’язання конкретних ситуацій, бесіди за

круглим столом, консультації досвідчених

фахівців.

При підготовці до проведення семінарських

занять з фахівцями автомобільного транспорту для

актуалізації тематики лекцій, поєднання теорії з

практикою викладачі радяться із представниками

роботодавців та громадських організацій з

актуальних питань і проблем сьогодення

транспортних підприємств, галузі.

Для слухачів, залежно від тематики семінарів,

готуються різноманітні презентаційні матеріали.



А також навчання (семінари) з підвищення кваліфікації персоналу автомобільного

транспорту з перевезень (СПК) , за такими модулями:

 внутрішні перевезення пасажирів;

 міжнародні перевезення пасажирів;

 внутрішні перевезення вантажів;

 міжнародні перевезення вантажів;

 безпека перевезень;

 підвищення кваліфікації посадових осіб, діяльність яких пов’язана з наданням

послуг автомобільного транспорту;

 перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками (механік,

контролер, слюсар)

тел: (044) 455-67-52

моб: (096) 974-87-31

E-mail:vkuzmich@insat.org.ua

Контактна інформація:

Адреса: проспект Перемоги, 57, каб.1107, м. Київ, 03113

Завідувач відділу підвищення кваліфікації Кузьмич Валентина Петрівна

Галузевий навчальний центр на автомобільному транспорті проводить 

навчання посадових осіб та працівників за наступними напрямками:

1. охорона праці;

2. пожежна безпека.


