Додаток 1
до наказу ІДУЦЗ
28.08.2017 № 95

Склад Методичної ради
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
на 2017/2018 навчальний рік
Голова Методичної ради

заступник начальника Інституту (з навчальної та
методичної роботи) полковник служби цивільного
захисту к.т.н., доцент Єременко С.А.

Секретар Методичної
ради

методист навчально-методичного відділу
Добровольська Н.А. (Мінська Ю.Ю.)

Члени Методичної ради:
Навчально-методичний
відділ

начальник відділу підполковник служби цивільного
захисту Шестакова Н.О., заступник начальника
відділу майор
служби
цивільного захисту
Біляєва О.В., старший викладач-методист майор
служби цивільного захисту Хамхіль А.А., викладачметодист
підполковник
служби
цивільного
захисту Монастирецький В.В., методист відділу
Мінська Ю.Ю.

Кафедра організації
заходів цивільного
захисту

завідувач
кафедри
к.військ.н.,
доцент
Бондаренко О.О., професор кафедри к.т.н., доцент
Єлісєєв В.Н., доцент кафедри к.т.н., доцент
Положешний В.В., старший викладач кафедри
к.військ.н., доцент Ковальов О.С.

Кафедра організації
управління у
надзвичайних ситуаціях

завідувач кафедри к.т.н., доцент Юрченко В.О.,
професор
кафедри
к.військ.н.,
доцент
Мазуренко В.І., доцент кафедри к.т.н., доцент
Гудович О.Д.,
старший викладач кафедри
Соколовський І.П., викладач кафедри Гаваза А.О.

Кафедра профілактики
пожеж та безпеки
життєдіяльності
населення

т.в.о. начальника кафедри к.держ.упр., доцент
Тищенко В.О., доцент кафедри к.х.н., доцент
Білошицький М.В., викладач кафедри підполковник
служби цивільного захисту Власенко Є.А.
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Кафедра державної
служби, управління та
навчання за
міжнародними
проектами

завідувач
кафедри
д.держ.упр.,
професор
Терент’єва А.В., професор кафедри к.психол.н.,
доцент Євсюков О.П., старший викладач кафедри
к.пед.н. Шихненко К.І., викладач кафедри
Віннікова Л.Ф.

Кафедра домедичної
підготовки та організації
психофізіологічної
діяльності

завідувач кафедри к.б.н., доцент Долгий М.Л.,
старший викладач кафедри Макаренко А.М.,
викладач кафедри Дрозденко Н.В., викладач кафедри
Стрюк М.П.

Науково-методичний
центр мережі освітніх
установ цивільного
захисту
Сектор дистанційного
навчання

начальник центу к.держ.упр. Михайлов В.М.

начальник сектора Костенко А.А.

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

Начальник навчально-методичного відділу
підполковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова
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Додаток 2
до наказу ІДУЦЗ
___________ № ____

ПЛАН роботи Методичної ради
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
на 2017/2018 навчальний рік
1.

Інформація щодо організації навчального процесу у вересень
2017/2018 навчальному році.
2017 р.

2.

Про готовність до початку нового 2017/2018 навчального вересень
року, проблемні питання та шляхи їх вирішення.
2017 р.

3.

Аналіз та рекомендації щодо впровадження результатів жовтень
2017 р.
науково-дослідних робіт у навчальний процес.

4.

Розгляд та затвердження пропозицій стосовно формування жовтень
2017 р.
переліку передплатних періодичних видань на 2018 рік.

5.

Сучасний стан роботи бібліотеки з науково-педагогічними жовтень
працівниками та шляхи удосконалення.
2017 р.

6.

Стан підготовки ліцензійної справи щодо впровадження листопад
освітньої діяльності в ІДУЦЗ за другим (магістерським) 2017 р.
рівнем освіти за спеціальністю 261 “Пожежна безпека” у
галузі знань 26 ”Цивільна безпека”.

7.

Загальна інформація про виконання навчального грудень
навантаження та кількість слухачів, що пройшли навчання 2017 р.
у І семестрі 2017/2018 навчального року.

8.

Звітування керівників кафедр про роботу в І семестрі грудень
2016/2017 навчального року.
2017 р.

9.

Звітування про стан виконання розпорядження Кабінету січень
Міністрів
України
«Про затвердження
плану 2018 р.
комплектування Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на період
з 1 вересня 2016 р. по 31 грудня 2017 року».
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10.

Про підготовку до проведення навчально-екзаменаційної січень
сесії та дипломного проектування у групах слухачів 2018 р.
заочної форми навчання за спеціальністю 261 "Пожежна
безпека", освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст".

11.

Підсумки проведення зимової навчально-екзаменаційної березень
сесії слухачів заочної форми навчання за програмою 2018 р.
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
"спеціаліст" зі спеціальності 261 "Пожежна безпека".

12.

Підсумки складання державного комплексного екзамену та травень
захисту дипломних проектів (робіт) слухачами заочної 2018 р.
форми навчання за спеціальністю 261 "Пожежна безпека"
набору 2016 року.

13.

Розгляд плану комплектування Інституту державного травень
управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа 2018 р
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, на 2019 рік.

14.

Загальна інформація про виконання навчального червень
навантаження та кількість слухачів, що пройшли навчання 2018 р.
у 2017/2018 навчальному році.

15.

Звітування про підсумки роботи навчальних підрозділів за червень
2017/2018 навчальний рік.
2018 р.

16.

Розгляд та схвалення робочих програм на 2018/2019 червень
навчальний рік.
2018 р.

17.

Підведення підсумків конкурсу «Кращий викладач року».

червень
2018 р.

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

Начальник навчально-методичного відділу
підполковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова

