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1. Загальні положення  
1.1. Це положення про Комісію з навчання, методичної роботи та безпеки 

(далі - Комісія) громадської організації “Федерація альпінізму і 

скелелазіння України” (далі - Федерація) розроблено на виконання 

Статутних цілей Федерації 

1.2. Комісія має мету організації навчальної роботи з членами Федерації та 

забезпечення безпеки під час занять альпінізмом та іншими  різновидами 

гірських активностей, пов’язаних з використанням технік подолання 

гірського та штучного рельєфу в Україні та за її межами за допомогою 

верьовки та інших технічних засобів. 

1.3. Для проведення навчальної роботи з членами Федерації під час занять 

альпінізмом Федерація формує штат інструкторів альпінізму, підготовка 

та діяльність яких визначається Положенням про інструкторів альпінізму 

Федерації.  

 

2. Задачі комісії 
2.1. Комісія розробляє, оновлює та затверджує такі документи: 

2.1.1. Стандарти навчання альпіністів, скелелазів і суміжних гірських 

активностей, таких як льодолазіння, драйтулінг, скайрайнінг, скі-

альпінізм, треккінг та інших 

2.1.2. Стандарти та кваліфікаційні рівні інструкторів з наведених 

активностей 

2.1.3. Етичний кодекс інструктора 

2.1.4. Стандарти  безпеки в горах та на штучних скеледромах 

2.1.5. Інші стандарти безпеки, якщо в них виникає потреба, що 

стосується зазначених в п.1.1.1 активностей 

2.1.6. Документи, що керують роботою Школи Інструкторів 

2.2. Створює та організує роботу школи інструкторів для підготовки 

інструкторів та регулярного підвищення їх кваліфікації 

2.3. Відповідно до висновків керівництва Школи Інструкторів ініціює процес 

отримання звання інструктора відповідної кваліфікації, звертаючись до 

кваліфікаційної комісії 



2.4. Веде базу інструкторів та організовує випуск та видачу атестаційних 

документів, в тому числі карток-посвідчень “Інструктор альпінізму 

України”. 

2.5. Збирає, узгоджує та публікує плани з проведення навчальних блоків, які 

плануються як відкриті 

2.6. Виступає арбітром в спірних питаннях між інструкторами, курсантами та 

іншими організаціями 

2.7. Контролює якість викладання і відповідність стандартам, що діють 

2.8. Ініціює процес позбавлення звання інструктора у випадку порушень 

Етичного кодексу або не проходження перепідготовки у встановлений 

термін, звертаючись до кваліфікаційної комісії 

2.9. Проводить навчальні семінари, готує та видає методичні документи та 

матеріали 

2.10. За потреби допомагає організувати процес навчання у Відокремлених 

підрозділах  Федерації 

2.11. За запитом організацій чи Президії Федерації надає консультації, 

організує необхідні навчальні заходи 

2.12. Співпрацює з іншими вітчизняними та міжнародними організаціями для 

удосконалення стандартів навчання та безпеки 

2.13. Сумісно з комісією комерційного альпінізму бере участь у розробці 

навчальних програм гідів і при потребі бере участь в організації Школи 

Гідів 

2.14. Організує процедури надання висновків щодо безпеки технік альпінізму 

чи споруд штучних скеледромів 

2.15. Проводить розбір нещасних випадків, залучаючи за необхідності 

сторонніх експертів та публікує результати 

2.16. Приймає участь в підготовці та публікації методичної літератури з 

навчання технікам альпінізму (в електронній або паперовій формі) 

 

3. Склад комісії 
3.1. Комісія складається з голови та членів комісії. Кількісний склад 

визначається головою та затверджується Президією Федерації. Члени 

комісії можуть бути з правом голосу та без нього в статусі консультантів 

3.2. Голова комісії обирається Конференцією або призначається Президією і 

може бути відсторонений рішенням Президії та або звільнений рішенням 

Конференції або поновлений з річним імунітетом 

3.3. Склад комісії затверджується рішенням Президії Федерації  

3.3.1. Вступ в комісію відбувається за бажанням кандидата, згодою 

голови та більшості членів 

3.3.2. Виключення зі складу комісії відбувається за поданням голови та 

згодою більшості членів 

 

4. Прийняття рішень 
4.1. Рішення приймаються простою більшістю голосів серед тих хто взяв 

участь у голосуванні за наявності кворуму 

4.2. Кворум є при наявності половини та більше зі складу комісії 



4.3. При рівних голосах за та проти рішення голови комісії є вирішальним 

4.4. Документи, що підготовлені та прийняті комісією затверджуються 

Президією Федерації 

 

 


