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Про нас
Свою роботу з підготовки фахівців охоронної діяльності підприємство
«Центр СПБ» почало з 24 червня 2010 року. Зараз ми працюємо на підставі нової
ліцензії серії АЕ № 270992 Міністерства освіти і науки України від 03.09.2013 року
на надання послуг з отримання професійної освіти і підвищення кваліфікації
за професією «Охоронник» 1-3 розрядів з ліцензійним обсягом у 150 осіб.
У 2016 році підприємство «Центр СПБ» пройшло атестацію Міністерства
освіти і науки України та має свідоцтво про проходження атестації
Серії PI № 040811 від 05.08.2016 р. до 2026 року.
Після закінчення курсу навчання слухачам, що успішно склали випускні
іспити, присвоюється кваліфікація «Охоронник» 1-3 розрядів і видається свідоцтво
державного зразка.
Підприємство «Центр СПБ» за роки своєї діяльності підготувало
понад 10 000 робітників, що працюють у сфері охоронної діяльності.

Чому це Вам потрібно?
Відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність», персоналом
охорони можуть бути лише дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного
віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку та входять
до штату суб’єкта охоронної діяльності.
Згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015
року № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної
діяльності», під час прийняття на роботу суб’єкт охоронної діяльності
зобов’язаний отримати від особи:
- документи, які підтверджують проходження особою обов’язкового
попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного
наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;
- документ, який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи не знятої
в установленому законом порядку судимості за скоєння умисних злочинів;
- документ, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я
для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому
порядку;
- копію паспорта громадянина України;
- документ, що підтверджує набуття кваліфікації.

Чому обирають нас?
- індивідуальний підхід до клієнта
- знижки та партнерські програми
- вивчили охоронників для 26 державних/комунальних організацій
- навчаємо охоронників у 15 обласних центрах України
- проводимо виробничу практику на місцях несення служби
- індивідуальна систем навчання на основі ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014
- проводимо додаткові заняття з тактико-спеціальної підготовки
- вогнева підготовка в тирі та на полігоні
- постійний супровід слухачів 24/7
- викладачі мають практичний досвід служби в правоохоронних органах;
- фахівці з фізичної підготовки є майстрами спорту з рукопашного бою
- підготували співробітників для 200 недержавних компаній
По закінченню навчання слухач отримує свідоцтво державного зразка
Міністерства Освіти і Науки України.

Ми пропонуємо:
Навчальна програма охоронника 1-го розряду
№
з/п
1

2

3

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):

Кількість годин

Всього

З них на лабораторнопрактичні роботи

12
4
2
2
4
44
16
8
2
6
12
54
30
24
8
8

1

118

1
12
5
2
1
4

13

Ми пропонуємо:
Програма з виробничого навчання та виробничої практики охоронника 3-го розряду
№
з/п
1
2
3

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:

2
16
12
30

ІІ. Виробнича практика
1

Ознайомлення з підрозділом охорони, робочими місцями охорони.
Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки

8

2

Самостійне виконання функцій охоронника 1-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота

16
Всього годин:
Разом:

24
54

Ми пропонуємо:
Навчальна програма охоронника 3-го розряду
№

з/п
1

2

3

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
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

Кількість годин
Всього

З них на лабораторнопрактичні роботи

12
2
2
2
4
52
18
12
6
6
10
62
30
34

1

1
17
5
3
2
3
4

4

8
134

18

Ми пропонуємо:
Програма з виробничого навчання та виробничої практики охоронника 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-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота

2
8
8
12

30
4
28

Всього годин:
Разом:

24
54

Запрошуємо до
співпраці!
З повагою,
Колектив підприємства
«Центр СПБ»
Телефон стаціонарний: + 38 (057) 752 1755
Тел. моб. (Whatsapp): + 38 (068) 580 4005
Електронна пошта: spb.in.ua@gmail.com
Сайт Підприємства: new.spb.in.ua

