Всього до виконання НДР (ДКР) залучено 20 науково-педагогічних та 16 наукових працівників, які працюють на
постійній основі, а також 3 науково-педагогічних та 1 науковий працівник – за сумісництвом. Серед наукових та науковопедагогічних працівників, які працюють на постійній основі: докторів наук – 2 , кандидатів наук – 19, за сумісництвом:
докторів наук – 2, кандидатів наук – 1.
Упродовж року передбачено впровадження результатів 5 ініціативних НДР (ДКР), що були завершені у 2016 році та
плануються до завершення у 2017 році.
РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ІНІЦІАТИВНИХ НДР ТА ДКР
Таблиця 1
№
з/п

Тема роботи, шифр,
номер державної реєстрації (РК),
підстава до виконання

1

2

1.

Структурний
Терміни
ПІБ та науковий ступень
підрозділ, що є
виконання
наукового керівника,
головним
робіт
відповідальних
виконавцем та
(початок виконавців
співвиконавцем
закінчення)

3

4

5

Результат,
що очікується

Обсяг
фінансування
та на поточний
рік (тис.грн.),
працевитрати
(люд./місяць)

6

7

Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту
01.2017 − Звіт про НДР.
Науковий
Дослідження шляхів удосконалення
Демків А.М.,
12.2017
Рекомендації щодо
відділ
послідовності та змісту роботи органів
Потеряйко С.П.,
удосконалення
управління цивільного захисту у
к. військ.н., доцент;
послідовності роботи
надзвичайних ситуаціях
Барило О.Г.
органів управління
(шифр – «Алгоритм»)
к.т.н., с.н.с.
цивільного захисту у
надзвичайних ситуаціях.
Заявка на виконання НДР
Матеріали конференції

2

-

2.

3.

4.

5.

Наукове обґрунтування Методичних
рекомендацій з реалізації завдань
центральних органів виконавчої влади у
сфері цивільного захисту
(шифр – «Реалізація ЦЗ - 2017»)
РК № 0116U003029
Заявка на виконання НДР від 25.11.2015

Кафедра
ОЗЦЗ

Звіт про НДР.
Методичні рекомендації
з
реалізації
завдань
центральних
органів
виконавчої влади у сфері
цивільного захисту.
Навчальний
посібник
«Завдання та діяльність
центральних
органів
виконавчої влади у сфері
цивільного
захисту»
(Друге видання)
Забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів
Кафедра
Дослідження техногенно-екологічних
02.2015 − Звіт про НДР
Сидоренко В.Л.,
ППБЖДН
наслідків Чорнобильської катастрофи на
06.2017
к.т.н., доцент,
сучасному етапі
Азаров С.І.,
(шифр – «Чорнобиль»)
д.т.н., с.н.с.
РК № 0115U000337
Заявка на виконання НДР від 03.11.2014
Дослідження пожежної небезпеки
Кафедра
Єременко С.А.,
01.2015 − Звіт про НДР
метрополітенів
ППБЖДН
12.2017
к.т.н., доцент,
(шифр – «Безпека метрополітенів»)
Сидоренко В.Л.,
РК № 0115U002099
к.т.н., доцент,
Заявка на виконання НДР від 27.12.2014
Система перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту

233,4/118,7

Методичні аспекти з прийняття рішень
на застосування сил цивільного захисту
суб’єктів господарювання у
надзвичайних ситуацій (шифр –
«Аспекти»)
РК № 0115U004131
Заявка на виконання НДР від 11.03.2015

193,8/22,1

Кафедра
ОУНС

Бондаренко О.О.,
к. військ.н., доцент;
Ковальов О.С.,
к. військ.н., доцент

Юрченко В.О.,
к.т.н., доцент,
Мазуренко В.І.,
к.військ.н., доцент

3

01.2016 −
12.2017

03.2015 −
03.2017

Звіт про НДР.
Навчальний
посібник
«Рекомендації
з
прийняття рішень щодо
реагування та ліквідацію
наслідків надзвичайної
ситуації
об’єктового
рівня»

50,5/14,5

15,0/8,0

6.

Удосконалення порядку
психофізіологічних досліджень
співробітників сфери цивільного захисту
(шифр – «Психофізіологія»)
РК № 0115U004132
Заявка на виконання НДР від 26.03.2015

Кафедра
ДПОПД

Волянський П.Б.,
д.держ.упр, доцент,
Стрюк М.П.

04.2015 −
12.2017

7.

Дослідження організації підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців з
питань цивільного захисту
(шифр – «Підвищення кваліфікації»)
РК № 0116U003781
Заявка на виконання НДР від 10.02.2016

Кафедра
ОУНС,
науковий
відділ

Юрченко В.О.,
к.т.н., доцент,,
Потеряйко С.П.,
к.військ.н., доцент

03.2016 –
05.2017

8.

Наукове обґрунтування змісту
підвищення кваліфікації державних
службовців системи ДСНС
(шифр – «Інновація»)
Заявка на виконання НДР

Кафедра
ДСУНМП

Волянський П.Б.,
д.держ.упр, доцент,
Терентьєва А.В.,
д.держ.упр, професор,
с.н.с.

01.2017 −
12.2018

4

Звіт про НДР. Науковопрактичні рекомендації
щодо
удосконалення
психофізіологічних
досліджень
співробітників
сфери
цивільного захисту
Звіт про НДР, пропозиції
щодо
удосконалення
функціонування системи
підготовки фахівців з
питань
цивільного
захисту,
проект
Положення
про
організацію підготовки
та
підвищення
кваліфікації посадових
осіб з питань цивільного
захисту,
Навчальна
програма
підвищення
кваліфікації фахівців з
питань
цивільного
захисту
Звіт
про
НДР,
навчальний
посібник
«Організація
та
проведення занять із
застосуванням
інноваційних методів»

497,5/180,9

9.

Створення бази даних інформаційних
ресурсів системи підготовки населення
до дій у надзвичайних ситуаціях
(шифр – «Інформаційне
забезпечення»)
РК № 0116U002991
Заявка на виконання ДКР від 27.04.2016

10. Формування професійної
компетентності педагогічних
працівників навчально-методичних
центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
(шифр – «Компетентність»)
РК № 0116U002992
Заявка на виконання НДР

НМЦ мережі
освітніх
установ ЦЗ,
Науковий
відділ

Васильєв І.О., к.ю.н.,
Ковровський Ю.Г.

05.2016 −
04.2017

Звіт про ДКР, база даних
інформаційних ресурсів
системи
підготовки
населення до дій у
надзвичайних ситуаціях,
методичні рекомендації
щодо її впровадження

НМЦ мережі
освітніх
установ ЦЗ

Михайлов В.М.,
к.держ.упр.,
Біляєва О.В.

05.2016 −
04.2018

Звіт
про
НДР, 535,60/244,50
«Методичні рекомендації
з
формування
професійної
компетентності
педагогічних працівників
навчально-методичних
центрів
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності
за
методом
аналізу
конкретних навчальних
ситуацій»,
«Збірник
задач
з
конкретних
навчальних ситуацій для
педагогічних працівників
навчально-методичних
центрів
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності»

5

237,70/83,90

РОЗДІЛ 3. ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНІЦІАТИВНИХ НДР (ДКР)
Таблиця 2
№
з/п

Тема роботи, шифр,
номер державної реєстрації (РК, ОК),
підстава до виконання

1

2

1

2

ПІБ, науковий
ступень та вчене
Структурний
звання наукового
науковий
керівника,
підрозділ
відповідальних
виконавців

3

4

Вид наукової
продукції

Результат
впровадження,
споживачі

Строки
впровадження

5

6

7

Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту
Науковий
Рекомендації щодо
Акт впровадження
Обґрунтування шляхів удосконалення
Демків А.М.;
відділ
удосконалення
(у
навчальний процес
територіальних підсистем ЄДСЦЗ на
Потеряйко С.П.,
послідовності
ІДУЦЗ
для НП, НПП
сучасному етапі
к. військ.н.,
роботи
органів
та
слухачів
Інституту)
(шифр – «Територіальна підсистема»)
доцент;
управління
РК № 0116U003028
Барило О.Г.
цивільного захисту
ОК № 0216U010148
к.т.н., с.н.с.
у надзвичайних
Заявка на виконання НДР від 25.11.2015
ситуаціях.
Матеріали
конференції
Забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів
Кафедра
Звіт про НДР
Акт впровадження
Дослідження техногенно-екологічних
Сидоренко В.Л.,
ППБЖДН
(у навчальний процес
наслідків Чорнобильської катастрофи на
к.т.н., доцент,
ІДУЦЗ для НП, НПП
сучасному етапі
Азаров С.І.,
та
слухачів Інституту
(шифр – «Чорнобиль»)
д.т.н., с.н.с..
РК № 0115U000337
Заявка на виконання НДР від 03.11.2014
Система перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту
6

01.2017 –
09.2017

07.2017 –
12.2017

3

Методичні аспекти з прийняття рішень на
застосування сил цивільного захисту
суб’єктів господарювання у надзвичайних
ситуацій (шифр – «Аспекти»)
РК № 0115U004131
Заявка на виконання НДР від 11.03.2015

Кафедра
ОУНС

Юрченко В.О.,
к.т.н., доцент;
Мазуренко В.І.,
к.військ.н.,
доцент

Навчальний
посібник
«Рекомендації з
прийняття рішень
щодо реагування та
ліквідацію
наслідків
надзвичайної
ситуації
об’єктового рівня»

Акт впровадження
Використання в
навчальному процесі
ІДУЦЗ при вивченні
дисципліни
«Цивільний захист»
та надання
методичної і
практичної допомоги
працівникам, що
входять до керівного
складу системи ЦЗ
суб’єктів
господарювання

03.2017 –
12.2017

4

Дослідження організації підготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб з
питань цивільного захисту
(шифр – «Підвищення кваліфікації»)
РК № 0115U004131
Заявка на виконання НДР від 10.02.2016

Кафедра
ОУНС

Юрченко В.О.
к.т.н., доцент;
Потеряйко С.П.,
к. військ.н.,
доцент;

Положення про
організацію
підготовки та
підвищення
кваліфікації
посадових осіб з
питань цивільного
захисту, Навчальна
програма
підвищення
кваліфікації
фахівців
цивільного захисту

Акт впровадження
Затвердження
Положення та
використання у
навчальному процесі
із впровадженням
«Навчальної
програми підвищення
кваліфікації фахівців
цивільного захисту»

05.2017 –
12.2017

7

8

9

