ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією ФАіС України
протокол №
від 10 лютого 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про інструктора скелелазіння

1.

Загальна частина
1.1.

1.2.

1.3.

Це Положення встановлює порядок підготовки для отримання статусу інструктора
скелелазіння, проходження методичних зборів для підтвердження кваліфікації та її
категорії
Інструктори поділяються на такі послідовні кваліфікаційні категорії:
● інструктор Скелелазіння ІІ категорії
● інструктор Скелелазіння І категорії (Багатомотузкового Скелелазіння)
Кваліфікація категорії включає попередню категорію кваліфікації

2. Кваліфікаційні категорії інструкторів
2.1.

2.2.

Інструктор Скелелазіння ІІ категорії
проводить навчання навичкам, необхідним для безпечного лазіння на скеледромах та
природних скелях по одномотузкових маршрутах, обладнаних стаціонарними точками
страховки.
Інструктор Скелелазіння І категорії (Багатомотузкового Скелелазіння)
проводить навчання навичкам, необхідним для безпечного лазіння на скеледромах та
природних скелях по одномотузкових чи багатомотузкових маршрутах, обладнаних
стаціонарними точками страховки.

3. Порядок підготовки інструкторів
3.1.

Підготовка інструкторів здійснюється в Школі інструкторів (надалі Школа), що
проводяться Федерацією альпінізму і скелелазіння України (надалі Федерацією чи
ФАіС У) чи іншими організаціями, згідно з Програмою підготовки, при умові:
●
●

3.2.

3.3.
3.4.

отримання ліцензії ФАіС України;
Використання у проведенні затвердженої ФАіС України Програми підготовки, а
також погодження штату тренерів-викладачів;
● кошторис витрат повинен передбачати участь в роботі Школи представника
ФАіС України.
Підтвердження кваліфікації здійснюється на методичному зборі з підтвердження
кваліфікації, що проводиться ФАіС України або іншими організаціями за умов,
описаних в пункті 2.1.
Методичні збори для підтвердження кваліфікації (надалі Методзбір) проводиться раз
на два роки.
Організація, що проводить Методзбір, подає до Федерації інформацію про терміни та
умови проходження не мнеш ніж за три місяці до початку його роботи. Склад
керуючого та тренерського складу має бути поданий в Федерацію для затвердження
не пізніше ніж за місяць і розглянутий для затвердження Федерацією у тижневий

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

строк.
Особи, які виявили бажання навчатися в Школі чи брати участь у Методзборі,
надають в організацію, яка проводить цей збір такі документи: особисту заяву, а також
необхідну інформацію, що підтверджує відповідність вступним вимогам та критеріям
навчання, затвердженим у відповідній програмі підготовки.
Для підготовки інструкторів відповідної кваліфікаційної категорії організовується набір
на навчання по відповідній програмі підготовці, затвердженої Федерацією.
Керуючий склад Школи чи Методзбору повідомляє не пізніше ніж за два тижні всіх
кандидатів, що подали заяву, про прийняття і допуск до вступних екзаменів чи
відмову. В разі відмови вказується причина.
Федерація подає інформацію про проведення Школи інструкторів та Методзборів,
умови участі та набори до них на власних медіаресурсах

4. Порядок присвоєння
кваліфікаційних категорій
інструктору скелелазіння
4.1.

Для присвоєння кваліфікаційної інструкторської категорії документи, після
закінчення Школи інструкторів скелелазіння, чи перепідготовки, подаються
випускником у Кваліфікаційну комісію ФАіС України.

4.2.

Посвідчення інструктора відповідної категорії видається ФАіС України після прийняття
рішення Кваліфікаційну комісію на підставі документів про проходження навчання та
успішного складання екзаменів
Форма посвідчення затверджується Президією ФАіС України
Строк дії посвідчення - чотири роки
Строк дії продовжуються на чотири роки після успішного проходження відповідних до
кваліфікаційної категорії Методзборів та подачі документів що підтверджують у
Кваліфікаційну комісію
Вся інформація про кваліфікацію та право проводити навчання вноситься до публічної
бази даних Федерації

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5. Права та Обов’язки
5.1.

Інструктор має право:
5.1.1.
Інструктор має право проводити навчальні модулі та блоки відповідно до його
кваліфікації та Програми підготовки, що затверджена Федерацією
5.1.2.
Детальний опис навчальних модулів і блоків з вказівкою необхідного
кваліфікаційної категорії описаний в Програмі підготовки, що затверджується
Федерацією
5.1.3.
Навчання проводиться у вигляді модулів і блокам, описаних в Програмі
підготовки
5.1.4.
Вносити інформацію про навчальні заходи, модулі та блоки, які проводить, до
публічної бази даних Федерації, де збирається інформація про навчальні
заходи найближчого півріччя з можливістю відвідувачів сервісу подати заявку
на навчання
5.1.5.
У випадку запрошення до участі в заході для проведення навчання чи наданні
інших послуг відповідно до наявної кваліфікації, Інструктор має право на
забезпечення заробітною платнею, харчуванням, розміщенням,
спорядженням, проїздом від місця проживання і назад за кошти організації, яка
проводить захід. Взаємовідносини між інструктором і організацією, що
проводить захід, регламентується трудовою угодою. У випадку отримання
травми або захворювання під час проведення навчання має право на
отримання допомоги від організаторів заходу для переїзду до місця
проживання або лікувального закладу.

Інструктор має право рекомендувати учасника в групу, що відповідає його
підготовці, проходження блоку повторно чи усувати учасників своєї навчальної
групи від занять через недостатню підготовленість, порушення правил
безпеки, недисциплінованість.
Інструктор скелелазіння зобов'язаний:
5.2.1.
Володіти навичками та техніками в об’ємі наявної кваліфікаційної категорії,
передбаченому Програмою, що затверджена Федерацією, навичками надання
першої медичної допомоги, способами транспортування потерпілих
5.2.2.
Підтримувати свою фізичну та технічну форму, вдосконалювати технічну,
фізичну та методичну підготовку.
5.2.3.
Перевіряти відповідність підготовки учасників відповідно необхідної для
обраного модуля чи блоку навчання.
5.2.4.
Проводити навчання відповідно до Програми, що затверджена Федерацією.
5.2.5.
Оцінювати якість засвоєння навчального матеріалу і ступінь підготовленості
тих, хто займається, по кожному розділі Програми відповідного модулю чи
блоку підготовки та у випадку недостатнього засвоєння - рекомендувати
повторне проходження того чи іншого модуля чи блоку.
5.2.6.
Вимагати від тих, хто навчається, виконання встановлених заходів безпеки, не
допускати порушення Правил безпеки, застерігати від переоцінки своїх сил,
забезпечувати дисципліну серед тих, хто займається, давати висновок про
безпосередню підготовленість учасників до конкретного маршруту сходження
у складі даної групи.
5.2.7.
Проводити роботу, яка направлена на виховання дбайливого та шанобливого
відношення до природи, місцевого населення, колег, обладнання і будівель в
горах, спорядження.
5.1.6.

5.2.

6. Позбавлення права проводити
навчання та звання інструктора
відповідної кваліфікації
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Після закінчення строку дії посвідчення інструктора інструктор не має право проводити
навчання.
При не підтвердженні кваліфікації на відповідних Методзборах протягом двох років
після закінчення строку дії посвідчення особа втрачає статус інструктора відповідної
категорії та для поновлення має пройти навчання на загальних підставах.
Інструкторам, які допустили порушення Програми підготовки, знехтували правилами
безпеки, або здійснили дії, несумісні із званням інструктора, за пропозицією Комісії з
навчання, методичної роботи та безпеки ФАіС України може бути призупинено
право проводити навчання до проходження Методзборів або позбавлена певна
кваліфікаційна категорія або всі наявні. Особи, що позбавлені інструкторського
звання, для поновлення звання інструктора, мають пройти навчання у Школі
інструкторів та успішно скласти іспити на загальних умовах.
При позбавленні звання інструктора відповідної категорії особа має повернути
посвідчення до Федерації. Інформація про зміну кваліфікації чи позбавлені звання
інструктора вноситься до відповідних публічних баз даних.

7. Інше
8.

У випадку втрати Посвідчення інструктор подає в ФАіС України відповідну заяву з поясненням
обставин втрати. Рішенням Кваліфікаційної комісії Федерації видається дублікат.

9.
10.

Методику та технічне проведення навчання інструкторів регулює відповідна Програма
підготовки інструкторів, затверджена Федерацією
Методику та технічне проведення інструктором навчання курсантів регулює відповідна
Програма підготовки, затверджена Федерацією

