ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД ________
НАКАЗ

(з основної діяльності)

01.02.2018

Київ

№ 13

Про проведення конкурсу
«Кращий науковець року» за
результатами наукової
діяльності в 2017 році

Відповідно до наказу ІДУЦЗ від 12.02.2016 № 19 «Про проведення
конкурсу «Кращий науковець року» з метою визначення кращого науковця за
результатами наукової діяльності в 2017 році
НАКАЗУЮ:
1. У період з 1 лютого по 30 березня 2018 року організувати та
провести конкурс «Кращий науковець року» (далі – Конкурс) за результатами
наукової діяльності в 2017 році.
2. Затвердити Персональний склад комісії з організації та проведення
Конкурсу (додається).
3.
Керівникам наукових підрозділів та кафедр ІДУЦЗ:
організувати та провести заходи щодо оцінювання наукової діяльності
наукових та науково-педагогічних працівників ІДУЦЗ за минулий рік
відповідно до п. 2.4 наказу ІДУЦЗ від 25.12.2015 № 160 «Про затвердження
Положення про критерії оцінювання наукової діяльності наукових та науковопедагогічних працівників Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту» до 28 лютого 2018 року;
надати заступнику голови комісії з організації та проведення Конкурсу
протоколи засідань підрозділів із визначенням кандидатури кращих науковців
та документи, визначені у Положенні про Конкурс до 12 березня 2018 року;
4. Голові комісії з проведення Конкурсу:
розглянути на засіданні Наукового семінару ІДУЦЗ кандидатури
кращих науковців (за поданням керівників підрозділів);
провести засідання комісії з організації та проведення Конкурсу до
23 березня 2018 року.
5. Розглянути на засіданні Вченої ради ІДУЦЗ кандидатури кращих
науковців ІДУЦЗ та визначити кращого науковця 2017 року серед наукових та
науково-педагогічних працівників.

6. Начальнику наукового відділу підполковнику служби цивільного
захисту Демків А.М. організувати розміщення на веб-сторінці ІДУЦЗ
інформації про результати Конкурсу та його переможців до 6 квітня
2018 року.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Інституту (з науково-дослідної роботи) підполковника служби цивільного
захисту Пруського А.В.

В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

Додаток
до наказу
01.02.2018 № 13
Персональний склад
комісії з організації та проведення конкурсу «Кращий науковець»
серед наукових та науково-педагогічних працівників
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
Склад комісії:
ПРУСЬКИЙ
Андрій Віталійович

Заступник начальника Інституту (з науково-дослідної
роботи)
підполковник служби цивільного захисту,
голова комісії;

ДЕМКІВ
Анна Миколаївна

Начальник наукового відділу
підполковник служби цивільного захисту,
заступник голови комісії;

ЛИТВИНОВСЬКИЙ
Євген Юрійович

Науковий співробітник наукового відділу,
секретар комісії.

Члени комісії:
КОВРОВСЬКИЙ
Юрій Григорович

Начальник науково-дослідного відділу з проблем
навчання населення та освітніх інноваційних технологій
науково-методичного центру мережі освітніх установ
цивільного захисту
майор служби цивільного захисту;

ДОЛГИЙ
Микола Леонідович

Завідувач кафедри домедичної підготовки та організації
психофізіологічної діяльності;

ЄВСЮКОВ
Професор кафедри державної служби, управління та
Олександр Петрович навчання за міжнародними проектами;
ЄЛІСЄЄВ
Професор кафедри організації заходів цивільного
Валерій Никанорович захисту;
МАЗУРЕНКО
Валерій Іванович

Професор
кафедри
організації
надзвичайних ситуаціях;

управління

ТИЩЕНКО
Василь
Олександрович

Доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення.

у

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

С.А. Єременко

Заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи)
підполковник служби цивільного захисту

А.В. Пруський

Помічник начальника Інституту

О.С. Павлова

Начальник відділу персоналу та
адміністративної роботи Інституту
підполковник служби цивільного захисту
Начальник відділу економіки і фінансів
(головний бухгалтер) Інституту
підполковник служби цивільного захисту
Начальник сектора документального
забезпечення та архівної роботи Інституту

Надрук.1 прим. – до справи
Литвиновський Є.Ю.

О.В. Нешпор

С.О. Лойок
М.М. Яновська

