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І. Загальні відомості та навчальний процес
1.1. Загальні відомості щодо організації навчального процесу
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (далі –
Інститут) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2001 р. № 133 „Про створення Всеукраїнського науково-дослідного
інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту” та функціонує відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 814-р „Питання Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту” і підпорядковується
Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Інститут є єдиним в Україні галузевим вищим навчальним закладом
післядипломної освіти у сфері цивільного захисту, що відповідно до п. 46
ст. 17 Кодексу цивільного захисту України здійснює функції з організації та
навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації
цільового призначення) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного
захисту, затверджує навчальні плани і програми післядипломної професійної
освіти.
У статті 91 Кодексу цивільного захисту України „Навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту” зазначено:
1. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику в сфері цивільного захисту, спільно з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування утворюються
навчально-методичні центри сфери цивільного захисту.
2. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в перший рік
призначення на посаду і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язані
проходити навчання з питань цивільного захисту у відповідних навчальнометодичних центрах сфери цивільного захисту.
3. Навчання проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок
коштів Державного бюджету України.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування визначають щорічну потребу в
навчанні керівного складу та фахівців, забезпечують періодичність його
проведення та закріплюють на правах оперативного управління або передають у
власність навчально-методичним центрам сфери цивільного захисту
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підприємства, установи та організації, приміщення, споруди та інше майно,
необхідне для забезпечення їх діяльності.
5. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у
сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль)
за дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.
6. План комплектування з навчання зазначених осіб затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Також, відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
23 жовтня 2013 р. № 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту” Інститут виконує функції
головного навчально-методичного центру.
Інститут у 2015/2016 та 2016/2017 рр. брав активну участь у розробці
розпоряджень Кабінету Міністрів:
– від 16 вересня 2015 р. № 945-р „Про затвердження плану
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 2015 р. по 30 червня 2016 року”;
– від 23 серпня 2016 р. № 611-р „Про затвердження плану 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”.
Враховуючи напружений сучасний соціально-економічний стан та Указ
Президента України від 14 січня 2015 р. № 14/2015 „Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2014 року „Про деякі
оборонно-мобілізаційні питання”, актуальність навчання громадян України, в
тому числі при терористичних загрозах, є одним з головних завдань країни,
зокрема Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Указу Президента України від 12 березня 2015 р.
№ 139/2015 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 18 лютого 2015 року „Про додаткові заходи щодо зміцнення національної
безпеки України” (пункту 6 рішення РНБО) „ДСНС України невідкладно
посилити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечити проведення для
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту”.
Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” від 01 липня 2014 р.
№1556-VII Інститут здійснює освітню діяльність згідно з ліцензією
Міністерства освіти і науки України (Серія АЕ № 636109) та включений до
реєстру вищих навчальних закладів України (Довідка про включення вищого
4

навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів
України від 22.12.2010 № 110Д-848).
Одним з головних напрямів навчання громадян у сфері цивільного
захисту в таких країнах як США, Франція, Польща, Білорусь є післядипломна
освіта. Це, насамперед, свідчить про важливість післядипломної освіти та
підкреслює її державницьке значення.
1.2. Контингент слухачів
В Інституті протягом 2016 року проходили навчання слухачі наступних
категорій:
І. Функціональне навчання у сфері цивільного захисту (керівний склад та
фахівці міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання м. Києва).
ІІ. Перепідготовка (надання другої вищої освіти) за спеціальністю
„Пожежна безпека” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” (заочна
форма навчання, термін навчання – 2 роки).
ІІІ. Вивчення англійської мови керівним складом і фахівцями аварійнорятувальних та спеціалізованих формувань.
ІV. Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та
керівного складу і фахівців сил цивільного захисту:
- посадові особи з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання,
- підвищення кваліфікації фахівців органів управління системи
авіаційного пошуку та рятування з питань цивільного захисту.
V. Підвищення кваліфікації державних службовців V – VІІ категорій
посад, керівників державних підприємств, установ і організацій за напрямом 07
„Управління та адміністрування”.
VІ. Підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін „Безпека
життєдіяльності” та „Цивільний захист”.
VІІ. Підготовка з домедичної допомоги.
VІІІ. Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки.
ІХ. Короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного
захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери
цивільного захисту
Кількість слухачів Інституту в 2016 році становила 1296 осіб.
1.3. Методичне забезпечення
Одним із критеріїв для отримання вищим навчальним закладом ліцензії та
підтвердження акредитації є відповідність фонду бібліотеки завданням цієї
освітньої установи, насамперед – навчальним. У зв’язку з цим, моделювання та
формування науково-освітніх ресурсів та інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу є одним із найактуальніших завдань вищого
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навчального закладу та його бібліотеки.
У кожному ВНЗ освітній процес має свої особливості, що визначаються
специфікою напрямів науково-методичної роботи, кваліфікацією викладацького
складу. Це позначається на особливостях діяльності бібліотеки як невід’ємної
складової навчального закладу.
Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” та постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 „Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” визначається завдання
про впорядкування роботи щодо забезпечення навчального процесу навчальнометодичною літературою з метою підвищення якості освіти.
В Інституті приділяється значна увага методичному забезпеченню
навчального процесу. Створено фонди навчально-методичних розробок,
вживаються заходи щодо підвищення ефективності використання методичних
матеріалів та посібників.
Одним із напрямів роботи бібліотеки є збереження та популяризація
наукового та педагогічного доробку науково-педагогічних працівників
Інституту.
Це відображено в підготовці та створенні бібліографічних покажчиків.
Так в електронному каталозі Інституту створено класифікатори: „Праці
викладачів”, „Автореферати”, „Монографії”, „Методичні матеріали”, де
відображено матеріали монографій, навчальних посібників, наукових статей,
тез доповідей, навчально-методичних розробок.
Перелік посібників, методичних вказівок, рекомендацій, виданих
протягом 2016 року, наведено в таблиці 1.
Протягом 2016 року в Інституті підготовлено 12 навчальних посібників та
навчально-методичних робіт, схвалених Вченою радою ІДУЦЗ.
Таблиця 1
ПЕРЕЛІК
посібників, методичних вказівок, рекомендацій,
виданих протягом 2016 року
№
з/п

ПІБ

Назва

1

2

3

1.

Методичні вказівки, рекомендації
Бондаренко О.О.,
Методичні матеріали для
Єлісєєв В.Н.,
слухачів
з
питань
Ковальов О.С.,
самостійного
опрацювання
Ковровський Ю.Г., програми
підвищення
Попов Л.В.,
кваліфікації керівного складу
Положешний В.В.
і фахівців центральних і
місцевих органів виконавчої
влади, діяльність яких
пов’язана з організацією і
6

рік
видання
4
2016

кількість
5

1

2

3

4

здійсненням заходів з питань
цивільного захисту
Посібники
2.

3.

4.

5.

6.

Білошицький М.В.,
Лещенко О.Я.,
Мазуренко В.І.,
Маюров М.О.,
Михайлов В.М.,
Мул А.М.,
Романюк Н.М.
за заг. ред.
Волянського П.Б.
Близнюк М.Д.,
Волянський П.Б.,
Гафарова М.Т.,
Гур’єв С.О.,
Долгий М.Л.,
Іскра Н.І.,
Крилюк В.О.,
Кузьмін В.Ю.,
Матяш В.І.,
Сацик С.П.,
Терент’єва А.В.
Волянський П.Б.,
Гур’єв С.О.,
Долгий М.Л.,
Дрозденко Н.В.,
Іскра Н.І.,
Макаренко А.М.,
Стрюк М.П.,
Терент’єва А.В.
Волянський П.Б.,
Барило О.Г.,
Гур'єв С.О.,
Долгий М.Л.,
Євсюков О.П.,
Іскра Н.І.,
Михайлов В.М.,
Потеряйко С.П.,
Терент'єва А.В.
Азаров С.І.
Єременко С.А.,
Сидренко В.Л.,
Смірнова О.М.,

Практичний порадник з
реалізації основних заходів
цивільного захисту в умовах
реформування місцевого
самоврядування та
територіальної організації
влади в Україні

2016

Медичний та біологічний
захист за умов надзвичайних
ситуацій

2016

Домедична допомога в умовах
надзвичайних ситуацій

2016

Виживання в умовах
надзвичайних ситуацій

2016

Наукові засади захисту
населення і територій від
наслідків лісових пожеж з
радіаційно небезпечними

2016
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5

1

7.

8.
9.

10

11

12

Всього

2

Білошицький М.В.,
Власенко Є.А.,
Пруський А.В.,
Середа Ю.П.
за заг. ред.
Волянського П.Б.
Бондар О.І.,
Азаров С.І. ,
Ващенко В.М.,
Паламарчук В.І.,
Сидоренко В.Л.

3

4

5

факторами: монографія

Мінімізація радіаційних
наслідків лісових пожеж після
Чорнобильської катастрофи
на основі екологоінформаційного моніторингу:
монографія
Халмурадов Б.Д.,
Медицина надзвичайних
Волянський П.Б.
ситуацій
Литвиновський Є.Ю., Теоретичні та організаційноБегун В.В.,
методичні засади
Гелдаш С.В. та ін.
проектування освітньої
діяльності навчальнометодичних установ
цивільного захисту
Іванов А.В.,
Довідник вимог до
Гелдаш С.В. та ін.
компетентностей керівного
за заг. ред.
складу та фахівців, діяльність
Волянського П.Б.
яких пов'язана з організацією
і здійсненням заходів у сфері
цивільного захисту Ч. 1
Іванов А.В.,
Довідник вимог до
Гелдаш С.В. та ін.
компетентностей керівного
за заг. ред.
складу та фахівців, діяльність
Волянського П.Б.
яких пов'язана з організацією
і здійсненням заходів у сфері
цивільного захисту Ч.2
Миронець С.М.
Психологія професійного
довголіття фахівців
ризиконебезпечних професій:
монографія

2016

2016
2016

(ел.версія)

2016

(ел.версія)

2016

(ел.версія)

2016

(ел.версія)
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Протягом багатьох років бібліотеки розглядалися як сховище
інформаційних матеріалів і виконували функцію „орієнтира” у світі друкованої
продукції. Сучасні бібліотеки розвивають традиційні функції з накопичення і
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первинної обробки інформації: створюють фонди книг і журналів у форматі
електронних каталогів.
Тому перспективними напрямами роботи бібліотеки Інституту є:
– створення нових електронних баз даних: статті у фахових виданнях з
переліку ВАК; газетні та журнальні публікації; публікації статей семінарів,
конференцій;
– проведення підготовки та видання бібліографії наукових праць науковопедагогічних працівників Інституту та узагальнення діяльності закладу за весь
період його історії.
Визначено уповноважених за організацію співпраці кафедри з
бібліотекою, які організують надання бібліографічних описів монографій,
підручників, довідників, методичних матеріалів, статей із журналів та збірників,
опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах,
бібліографічних видань, електронних ресурсів на флеш-носіях до бібліотеки,
що дає можливість у подальшому створити на базі відповідного
порталу зведену базу даних видавничої діяльності та автоматизований
бібліотечно-інформаційний центр, який має забезпечувати доступ до
інформації, незалежно від місця її зберігання, і є навігатором у світі
інформаційних освітянських послуг.
1.4. Організація навчання
Освітній процес в Інституті здійснюється відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України, Кодексу законів про працю України, Законів
України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, на виконання відповідних наказів
ДСНС України, Положення про організацію освітнього процесу в Інституті
державного управління у сфері цивільного захисту тощо.
1. Функціональне навчання слухачів відповідно до Кодексу цивільного
захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р.
№ 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту” у 2015/2016 навчальному році проводиться згідно з
Планом 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 2015 р. по 30 червня 2016 р., затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 945-р, а також Планом
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”, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 611-р.
2. Перепідготовка слухачів за спеціальністю „Пожежна безпека” у
галузі „Цивільна безпека” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” з
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терміном навчання 2 роки за заочною формою навчання проводиться відповідно
до графіка навчального процесу.
3. Навчання слухачів з вивчення англійської мови керівним складом та
фахівцями аварійно-рятувальних та спеціалізованих формувань ДСНС України
проводиться відповідно до наказів ДСНС України від 09.09.2015 № 459
„Про організацію курсів англійської мови для персоналу ДСНС України у
2015/2016 навчальному році” та від 02.09.2016 № 424 «Про організацію курсів
з англійської мови для персоналу ДСНС України у 2016/2017 навчальному
році».
4. Підвищення кваліфікації державних службовців V – VІІ категорій
посад, керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України
за напрямом 07 „Управління та адміністрування” проводиться відповідно до
наказу ДСНС України від 24.12.2015 № 649 «Про організацію навчання у
системі післядипломної освіти у 2016 році» та окремого доручення ДСНС
України від 25.10.2016 № В-225 «Про навчання персоналу за професійною
програмою підвищення кваліфікації в Інституті державного управління у сфері
цивільного захисту».
5. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни „Безпека
життєдіяльності” (далі – БЖД), викладачів дисципліни „Цивільний захист”
(далі – ЦЗ) для вищих навчальних закладів України проводиться відповідно до
ст. 60 Закону України „Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, наказу
МОН України від 24.01.2013 № 48 „Про затвердження Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів”, ліцензії Міністерства освіти і науки
України від 10.03.2015 р. серія АЕ № 636109 та рішення Акредитаційної комісії
від 30 червня 2015 р., протокол № 117, за відповідною програмою та графіком
навчання.
6. Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України
від 10.03.2015 р. серія АЕ № 636109 здійснюється підвищення кваліфікації
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу
органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців
сил цивільного захисту в галузі знань „Цивільна безпека”, а саме:
– підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців авіаційного
пошуку і рятування;
– підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту
суб’єктів господарювання.
7. Навчання слухачів з домедичної допомоги проводиться відповідно до
вимог Кодексу цивільного захисту України, статті 12 Закону України
„Про екстрену медичну допомогу”, Порядку підготовки та підвищення
кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1115, та
наказу ДСНС України від 16.07.2014 № 392 „Про організацію домедичної
підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС України”.
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8. Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки здійснюється
відповідно до наказу МВС України від 11.09.2014 № 935 „Про Порядок
затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки,
організації та контролю їх виконання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 7 жовтня 2014 р. за №1204/25981, та наказу ДСНС України від
30.01.2015 № 49 „Про впорядкування питань погодження структурними
підрозділами апарату ДСНС України програм навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки”.
9. Короткострокове підвищення кваліфікації педагогічних працівників
навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту здійснюється відповідно
до наказу ДСНС України від 18.02.2016 № 77 «Про організацію щорічного
короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту» та затвердженого План-графіка проходження короткострокового
підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту на 2016 рік.
1.5. Робота Інституту в частині вивчення іноземних мов
З 2001 року за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні на базі Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту проводяться заняття з
вивчення англійської мови за мовним стандартом НАТО STANAG 6001.
Навчання здійснюється за 4 рівнями: СМР 0+ – завчений мінімум; СМР 1 –
виживання; СМР 1+ – виживання (поглиблений); СМР 2 – функціональний.
За весь період функціонування мовної лабораторії курс вивчення
англійської мови пройшли майже 1400 осіб – працівників системи ДСНС
України. Провідним методом навчання є комунікативний метод, що дає змогу
зосередити увагу на розвитку саме мовленнєвих навичок у слухачів.
Відповідно до наказу ДСНС України від 20.05.2013 № 255
„Про затвердження переліку посад, пов’язаних із необхідністю знання та
використання в роботі іноземної мови, та умов встановлення особам
начальницького складу та працівникам надбавки за її знання та використання”,
наказу ДСНС України від 20.04.2011 № 430 „Про внесення змін до наказу МНС
від 01.12.2008 №808” та наказу Інституту від 13.01.2014 № 9 „Про затвердження
Положення про мовне тестування” кандидати на службу на посади „диспетчер
пожежного зв’язку” та „радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу
(частини, загону)” пройшли тестування рівня знання англійської мови особовим
складом ДСНС України.
За сприяння ДСНС України та Відділу оборонного співробітництва
Посольства США в Україні, лінгафонний клас було оснащено сучасним
комплектом обладнання.
Відповідно до наказу ДСНС України від 09.09.2015 № 459
„Про організацію курсів англійської мови для персоналу ДСНС України
у 2015/2016 навчальному році” здійснювалось проведення занять з керівним
складом та фахівцями аварійно-рятувальних та спеціалізованих формувань
ДСНС України, пройшли навчання 89 осіб.
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Відповідно до наказу ДСНС України від 02.09.2016 № 424
„Про організацію курсів з англійської мови для персоналу ДСНС України у
2016/2017 навчальному році” здійснювалось проведення занять з керівним
складом та фахівцями аварійно-рятувальних та спеціалізованих формувань
ДСНС України, пройшли навчання 127 осіб.
Всього у 2016 році навчались 216 осіб.
На виконання Указу Президента України від 16 листопада 2015 р.
№ 641/2015 „Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні”
Інститут пропонує в мережі вищих навчальних закладів ДСНС України
налагодити обмін навчально-методичними матеріалами з вивчення англійської
мови працівниками сфери цивільного захисту, запровадити проведення
семінарів з підвищення викладацької майстерності викладачів англійської мови
та їх стажування на базі мовних лабораторій, поширення інноваційних методів
викладання англійської мови. Доцільним буде запровадження вивчення
англійської мови за професійним спрямуванням особового складу органів та
підрозділів цивільного захисту за навчальними програмами функціонального
рівня.
Відповідно до окремого доручення ДСНС України від 22 листопада
2016 р. № В-248 «Про підготовку англомовних диспетчерів на час проведення
«Євробачення 2017» з 2017 року заплановано проведення занять з вивчення
англійської мови зі співробітниками ГУ ДСНС України у Київській області та м.
Києва, які будуть задіяні під час чергування на пунктах зв’язку в період
проведення «Євробачення 2017». Робочу навчальну програму з вивчення
англійської мови (за професійним спрямуванням) для категорії «диспетчерський
склад ДСНС України» схвалено Вченою радою Інституту 23 грудня 2016 року.
Викладачі мовної підготовки постійно беруть участь у всіх міжнародних
заходах, що проводяться в Інституті, таких як міжнародні тренувальні заходи з
практичного використання системи спеціальної методології для навчань
експертів з реагування у разі виникнення масштабних надзвичайних ситуацій
«МакСім» у рамках міжнародного проекту Україна-Швеція «Стандартизація
українського кризового управління у сфері реагування на надзвичайні ситуації»
(2-9 червня 2016 року) та семінар з кризової комунікації під час надзвичайних
ситуацій групою тренерів Агентства Зменшення Загрози Посольства США (2931 жовтня 2014 року), а також пройшли підвищення кваліфікації за програмами
тематичних семінарів в Дипломатичній академії при МЗС України та
Регіональному офісі англійської мови при Посольстві США в Україні,
підвищили кваліфікацію за програмою «Інноватика у викладанні романогерманських мов» у Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова.
1.6. Ліцензування та акредитація
Інститутом проводиться освітня діяльність згідно з ліцензією МОН
України від 10.03.2015 р. серія АЕ № 636109, а саме:
1. Перепідготовка спеціалістів з напряму
„Цивільна безпека” за
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спеціальністю „Пожежна безпека” (заочна форма навчання, освітньокваліфікаційний рівень – „спеціаліст”);
2. Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та
керівного складу і фахівців сил цивільного захисту в галузі знань „Цивільна
безпека”;
3. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни „Безпека
життєдіяльності” (рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 р.
протокол № 117);
4. Підвищення кваліфікації державних службовців V – VІІ категорій
посад, керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України
за напрямом „Управління та адміністрування”;
5. Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни „Цивільний захист”
для вищих навчальних закладів України;
6. Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VІІ категорій посад
у сфері цивільного захисту в галузі знань „Управління та адміністрування”.
1.7. Державна атестація слухачів
Формою державної атестації є складання слухачами заочної форми
навчання державного екзамену та захист дипломних проектів (робіт). Державна
екзаменаційна комісія (далі – ДЕК) створюється щорічно у складі голови, його
заступника та членів комісії.
Голова ДЕК призначений наказом ДСНС України від 02.12.2015 № 605
„Про роботу державних екзаменаційних комісій з персонального розподілу
випускників навчальних закладів цивільного захисту у 2016 році”, заступник,
члени комісії та секретар призначені наказом ІДУЦЗ від 02.02.2016 р. № 10
„Про організацію роботи Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) Інституту у
2016 році”.
В 2016 році в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту
завершили навчання 44 слухачів заочної форми навчання за спеціальністю
7.17020301 „Пожежна безпека” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” у
галузі знань 1702 „Цивільна безпека” (термін навчання 2 роки).
1.8 Робота бібліотеки
Робота бібліотеки протягом 2016 року була спрямована на збереження і
збагачення ресурсної інформаційно-інтелектуальної потужності бібліотеки,
впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери виробничої
діяльності, створення комфортного інформаційного середовища для
задоволення потреб користувачів.
Для забезпечення сучасного рівня системної організації документальноінформаційних ресурсів та обслуговування користувачів у бібліотеці триває
впровадження інформаційних технологій обробки, зберігання і розповсюдження
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інформації та знань, відбуваються поступові трансформаційні зміни
організаційно-технологічної бази забезпечення суспільних інформаційних
потреб.
Бібліотечний фонд на 01.02.2017 року становить 11085,00 облікових
одиниць, в т.ч. навчальна література 8781 прим., художня література – 2304
прим.
Важливе місце відводиться роботі з ефективного, раціонального
користування фондом. Необхідною умовою для цього є уніфікований, чіткий
облік документів, складання і оформлення бібліографічних описів, ведення
системи каталогів. Тому в 2016 році бібліотека працювала у 2-х напрямах:
створення довідкового апарату та комплектування фонду.
Проводилась робота з визначення розділів систематичного каталогу,
приведених у відповідність до видання таблиць ББК.
Фонди бібліотеки систематично поповнюються періодичними виданнями.
Кількість назв газет і журналів, що передплачуються бібліотекою, залишається
стабільною. Абсолютна більшість періодичних видань пов’язана із
задоволенням читацьких запитів.
У 2016 році для придбання журналів та газет була витрачена сума
9685,83 грн.
На 2017 рік зроблено передплату періодичних видань на суму 13840,45
грн.
Обслуговування користувачів є головною функцією, що формує імідж
бібліотеки серед користувачів, визначає її місце серед підрозділів Інституту.
Роботу обслуговування користувачів було спрямовано на забезпечення
повного, якісного і оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування
наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Інституту, слухачів
згідно з їх інформаційними запитами.
Основні завдання, над якими працювала бібліотека протягом 2016 року:
- повне оперативне задоволення потреб користувачів у інформації та
покращення якості їх обслуговування в автоматизованому режимі;
- довідково-інформаційне обслуговування;
- систематичне підвищення професійного і культурного рівня
обслуговування;
- робота з картотекою доукомплектування;
- проведення заходів стосовно збереження фонду бібліотеки;
- культурно-просвітницька робота.
Основними в сфері розповсюдження бібліотечних знань серед
користувачів бібліотеки є цифрові показники роботи бібліотеки.
Значна увага приділялась культурно-просвітницькій роботі. Починаючи з
жовтня 2016 року було проведено 6 літературно-інформаційних годин:
літературно-інформаційний діалог до Дня здоров’я: «Здорова
планета. Здоровий ти»;
проведено 2 зустрічі з поетами-аматорами;
проведено 3 інформаційні години: «Лінь - хвороба чи звичка?», «Мова
- стан людини», до 260-річчя від дня народження Моцарта;
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Щомісячно формувалися тематичні виставки літератури згідно з
відзначенням Державних свят.
У комп'ютеризованому режимі за допомогою програми «УФД/Бібліотека»
здійснювалися виробничі процеси індивідуального та сумарного обліку нових
надходжень документів і каталогізація, формування електронного каталогу.
Електронна сторінка – візитна картка бібліотеки у інформаційному
просторі та органічна складова системи бібліотечно-інформаційного
забезпечення.
На сайті Інституту створено сторінку «Електронна бібліотека», з
повноцінним інформаційно-пошуковим порталом, що дає змогу всім
користувачам отримувати інформацію. Сторінка складається з 7 розділів.
З вересня 2014 року на сторінці функціонує «Електронний каталог», що
дає можливість віддаленим користувачам здійснювати пошук по електронній
базі даних бібліотеки.
Одним із критеріїв для отримання вищим навчальним закладом ліцензії
та підтвердження акредитації є відповідність фонду бібліотеки завданням цієї
освітньої установи, насамперед – навчальним. У зв’язку з цим, моделювання та
формування науково-освітніх ресурсів та інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу – серед найактуальніших завдань вищого
навчального закладу та його бібліотеки.
В кожному ВНЗ освітній процес має свої особливості, що визначаються
специфікою напрямів науково-методичної роботи, кваліфікацією викладацького
складу. Це позначається на особливостях діяльності бібліотеки як невід’ємної
складової навчального закладу.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» (наказ МОН України від
19.01.2004 ) визначається завдання із впорядкування роботи щодо забезпечення
навчального процесу навчально-методичною літературою з метою підвищення
якості освіти.
В Інституті приділяється значна увага методичному забезпеченню
навчального процесу. Створено фонди навчально-методичних розробок,
вживаються заходи щодо ефективності використання методичних матеріалів та
посібників.
Одним із напрямів роботи бібліотеки є збереження та популяризація
наукового та педагогічного доробку професорсько-викладацького складу
Інституту.
Створено автоматизоване комп’ютеризоване робоче місце, що дає
можливість доступу до локальної мережі бібліотеки Інституту, зокрема,
електронного каталогу, та зону бездротового (Wi-Fi) доступу до Інтернету для
роботи користувачів з власними мобільними пристроями;
Завдання бібліотеки, як і раніше, полягає у задоволенні інформаційних
потреб користувачів. Користувачі прагнуть отримати весь комплекс сучасних
інформаційних послуг, а бібліотека має надавати їх. Новітні тенденції
спонукають бібліотеку шукати інноваційні шляхи розвитку, враховуючи
готовність до радикальних перетворень професійного середовища і підвищення
15

професійної компетентності. Беручи до уваги ці тенденції, бібліотека постійно
розвивається, вдосконалює внутрішньобібліотечні технології, впроваджує нові
форми і методи обслуговування. Очевидно, що зміст бібліотечно-інформаційної
діяльності й надалі буде визначатися, перш за все, можливостями
інформаційно-комунікаційних технологій, спонукаючи нас рухатися вперед і
адаптуватися до нових умов.
1.9. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Згідно із матеріалами, що готувалися Інститутом для оформлення ліцензій
на різні види освітньої діяльності, матеріально-технічна база Інституту
адаптована для проведення занять з усіх напрямів освітньої діяльності.
Приміщення кафедр та навчально-матеріальна база відповідають санітарнотехнічним нормам та мають відповідні умови для їх експлуатації (заключення
СЕС Подільського р-ну м. Києва від 16.03.2012 р., Державної інспекції
техногенної безпеки України від 27.01.2012 р., Територіального управління
державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у
Київській області та м. Києві від 21.03.2012 р.).
На даний час загальна площа Інституту складає 3 833 м2 (навчальна
площа – 1122 м2), до складу якої входить головний корпус по
вул. Вишгородській, 21, де розташовані лекційні аудиторії, кабінети,
викладацькі та навчальні класи.
Інститут має медичний пункт із сучасним медичним обладнанням.
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і слухачів є
бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації, в тому числі власна
електронна бібліотека.
Бібліотека Інституту має один читальний зал на 20 посадкових місць
(співвідношення 8:1 посадкових місць у власних читальних залах до загального
контингенту слухачів). Також Інститут має лекційну залу на 100 посадкових
місць, що розташована на 3 - му поверсі будівлі.
У кожного викладача в наявності службовий персональний комп’ютер,
оснащений сучасними процесорами типу Pentium, AMD, Celeron, Duron.
На даний час у навчальному процесі використовується комп’ютерний
клас, де розміщено 13 комп’ютерів, підключених до інтернету. Під час
самостійної підготовки слухачі мають змогу використовувати персональні
комп’ютери із підключенням до інтернету.
У навчальному процесі використовуються як базове програмне
забезпечення, так і авторські програми, створені безпосередньо в Інституті та
пристосовані для вивчення спеціальних дисциплін. На сьогодні створено та
підтримується Міжвузівський науково-освітній портал ВНЗ ДСНС України.
1.10. Співпраця Інституту з міжнародними організаціями
1. В рамках реалізації спільного проекту «Стандартизація українського
кризового управління у сфері реагування на надзвичайні ситуації» між Центром
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домедичної допомоги та медицини катастроф Королівства Швеції, Державною
службою України з надзвичайних ситуацій та кафедрою медицини катастроф
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ
України на базі Інституту з 2 по 9 червня 2016 року проведено тренувальні
заходи з практичного використання системи спеціальної методології для
навчань експертів з реагування у разі виникнення масштабних надзвичайних
ситуацій «МакСім» та курсу з медичного реагування під час масштабних
надзвичайних ситуацій «МRMI» із залученням українських та іноземних
фахівців.
2. Проведено заходи за ініціативою Агентства зменшення загрози
Міністерства оборони США і Державного університету Луїзіани щодо
організації та проведення тренувального курсу з обізнаності щодо біологічної
зброї для центральних органів виконавчої влади, що входять до сектора
безпеки.
З 29 серпня по 2 вересня 2016 року на базі Інституту проводився
Тренувальний курс з обізнаності щодо біологічної зброї фахівцями Агентства
зменшення загрози Міністерства оборони США та Державного університету
Луїзіани.
Навчання проходило в 2 етапи: в Києві протягом 29 серпня - 2 вересня та
в Харкові — з 5 до 9 вересня на базі Академії Національної гвардії України.
У Тренувальному курсі, організованому за підтримки ДСНС України,
взяли участь представники українських силових структур та фахівці Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
Програмою вказаного Тренувального курсу передбачено заняття на теми:
«Введення в курс про біологічні інциденти», «Ефекти біологічних агентів,
лікування та використання», «Основні принципи використання біологічних
агентів в якості зброї», «Розпізнавання прихованих речовин», «Особисті захисні
заходи», «Виявлення біологічного агента», «Дії при терористичних атаках»,
«Запобігання терактам», «Навчання дорослих», «Ефективність інструкторів»
тощо.
3. Відповідно до плану роботи фінансованої Європейським Союзом
Програми щодо попередження, готовності та реагування на надзвичайні
ситуації природного та техногенного характеру для країн Східного партнерства
ЄС (PPRD East ІІ) на 2016-2018 роки 30 вересня та 3 листопада 2016 року в
Інституті проведено два засідання Робочої групи в Україні з питань даних втрат
від стихійних лих у складі представників ДСНС України та Робочої групи ЄС з
питань катастроф, стихійних лих і втрат даних.
4. 13 та 31 жовтня 2016 року проведено Семінари в рамках проведення
пілотного проекту з внутрішнього контролю на прикладі діяльності Державної
служби України з надзвичайних ситуацій за участю представників, а саме:
Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, ДСНС України та Управління
гармонізації ДВФК Держаудитслужби України за програмами проведення зустрічі
з представниками Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, затверджених
заступником Голови ДСНС України Білошицьким Р.М. від 7 та 26 жовтня 2016
року.
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ІІ. Наукова та науково-технічна діяльність у 2016 році
2.1. Загальні відомості
Головною метою наукової та науково-технічної діяльності Інституту є
отримання та використання нових знань, спрямованих на підвищення рівня
ефективності функціонування системи цивільного захисту держави та
інтеграцію їх результатів у навчальний процес Інституту, практику дій органів
управління всіх рівнів, підрозділів і служб ДСНС України.
Ця мета досягалася шляхом виконання науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, проведення наукових досліджень і розробок, у ході
навчально-виховного процесу, заходів професійної підготовки та повсякденної
діяльності, підготовки до видання навчальної та наукової літератури,
проведення та участі у наукових конференціях та семінарах, підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів для Інституту.
2.2. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
Всього у 2016 році Інститутом було сплановано виконання чотирнадцяти
науково-дослідних (далі – НДР) і двох дослідно-конструкторських робіт (далі –
ДКР).
На замовлення структурних підрозділів ДСНС України виконувалось шість
НДР та одна ДКР. При цьому, як головний виконавець, Інститут виконував три
НДР та одну ДКР, а як співвиконавець брав участь у виконанні трьох НДР. Із
вказаних робіт упродовж року три НДР та ДКР було завершено. Дві НДР є
перехідними та їх виконання продовжено у 2017 році відповідно до визначених
термінів. Виконання однієї НДР було припинено відповідно до рішення
замовника.
Основні результати виконання науково-дослідних робіт на замовлення
структурних підрозділів ДСНС України
НДР за темою: «Провести аналіз функціонування системи підготовки
кадрів у сфері цивільного захисту та обґрунтувати шляхи її реформування»
(шифр – «Система підготовки кадрів ЦЗ»):
– відповідно до технічного завдання Інститутом, як співвиконавцем НДР,
було підготовлено Інформаційну довідку та подано виконавцю НДР (УкрНДІЦЗ);
– взято участь у розробленні Проекту Концепції реформування та
розвитку системи підготовки кадрів ДСНС України.
НДР за темою: «Наукове обґрунтування реалізації заходів медичного та
біологічного захисту» (шифр – «МБЗ»):
– проведено аналіз досвіду ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій в Україні та світі;
– обґрунтовано
навчально-методичне
забезпечення
підвищення
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кваліфікації за напрямом «Цивільна безпека» та реалізація заходів медичного та
біологічного захисту;
– підготовлено заключний звіт та поставлено НДР на державний облік;
– надруковані навчальні посібники «Медичний та біологічний захист в
умовах надзвичайних ситуацій» та «Домедична допомога в умовах
надзвичайних ситуацій».
НДР за темою: «Наукове обґрунтування змісту навчання населення
виживанню в умовах надзвичайних ситуацій» (шифр – «Виживання»):
– підготовлено заключний звіт та поставлено НДР на державний облік;
– випущено практичний посібник «Виживання населення в
надзвичайних ситуаціях».
ДКР за темою: «Розробити інформаційно-телекомунікаційну систему на
базі програмного забезпечення з відкритим кодом з урахуванням особливостей і
потреб структурних підрозділів ДСНС України» (шифр – «ІТС»):
– підготовлено заключний звіт та поставлено НДР на державний облік;
– розроблено інформаційно-телекомунікаційну систему на базі
програмного забезпечення з відкритим кодом.
НДР за темою: «Обґрунтування заходів з організації радіаційного захисту
особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту під час проведення робіт з гасіння пожеж у зоні відчуження
Чорнобильської АЕС» (шифр – «Рекомендації – зона відчуження»):
– робота виконується відповідно до технічного завдання;
– підготовлено першу редакцію Методичних рекомендацій щодо
забезпечення радіаційного захисту особового складу підрозділів оперативнорятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж у зоні відчуження
Чорнобильської АЕС.
НДР за темою: «Провести дослідження та розробити посібник з
практичного застосування національного стандарту щодо визначення категорій
приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою» (шифр – «Вибухопожежонебезпека –посібник»):
– робота виконується відповідно до технічного завдання;
– підготовлено першу редакцію Посібника з практичного застосування
національного стандарту щодо визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, отримано
відгуки.
НДР за темою: «Обґрунтування змісту професійно-технічного навчання
рятувальників» (шифр – «Рятувальник»). Виконання роботи припинено
відповідно до рішення секції з питань рятувальної справи та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуації Науково-технічної ради ДСНС України (Протокол № 5
від 11 березня 2016 року). Звітні матеріали направлено до Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України.
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Виконання ініціативних науково-дослідних робіт
Ініціативно Інститутом у 2016 році виконувалося 9 НДР та 1 ДКР. З них
завершено виконання 2 робіт, продовжено виконання 6 НДР та 1 ДКР у
2017 році та 1 НДР у 2017-2018 роках.
Основні результати ініціативних науково-дослідних робіт, що
виконувались у 2016 році
НДР за темою: «Розробка програми тренінгу «Психологічні умови
підготовки науково-педагогічного складу ВНЗ системи ДСНС України до
профілактики і подолання професійного вигорання» (шифр – «Тренінг»):
– розроблено програму тренінгу «Психологічні умови підготовки
науково-педагогічного складу ВНЗ системи ДСНС України до профілактики і
подолання професійного вигорання»;
– підготовлено заключний звіт та поставлено НДР на державний облік;
– результати впроваджено в навчальний процес ІДУЦЗ при вивченні
дисципліни «Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту»,
навчального модулю «Психологічний захист населення».
НДР за темою: «Обґрунтування шляхів удосконалення територіальних
підсистем ЄДСЦЗ на сучасному етапі» (шифр – «Територіальна підсистема»);
– розроблено рекомендації щодо удосконалення територіальних
підсистем ЄДСЦЗ;
– підготовлено заключний звіт та поставлено НДР на державний облік;
– видано матеріали 18-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції
рятувальників.
НДР за темою: «Наукове обґрунтування Методичних рекомендацій з
реалізації завдань центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного
захисту» (шифр – «Реалізація ЦЗ - 2017»):
– проведено аналіз результатів попередніх наукових досліджень, чинного
законодавства та літературних джерел з питань підвищення кваліфікації
керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту;
– визначено зміст Методичних рекомендацій з реалізації завдань
центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту.
НДР за темою: «Дослідження техногенно-екологічних наслідків
Чорнобильської катастрофи на сучасному етапі» (шифр – «Чорнобиль»):
– досліджено процеси викиду радіонуклідів у довкілля при аварії на
ЧАЕС та проведено оцінку їх радіологічних наслідків;
– проаналізовано стан техногенної безпеки об'єкта «Укриття»;
– проводиться моделювання можливих аварійних процесів на об'єкті
«Укриття» та їх техногенно-екологічних наслідків.
НДР за темою: «Дослідження пожежної небезпеки метрополітенів»
(шифр – «Безпека метрополітенів»):
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– розроблено методику створення моделей для типових об'єктів
метрополітенів (моделювання процесів тепломасообміну в тонелях та системах
вентиляції);
– розроблено сценарії та моделі аналізу пожежної небезпеки й
прогнозування критичних ситуацій для типових об'єктів метрополітенів;
– розробляються рекомендації щодо підвищення рівня пожежної безпеки
об'єктів метрополітенів.
НДР за темою: «Методичні аспекти з прийняття рішень на застосування
сил цивільного захисту суб’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях»
(шифр – «Аспекти»):
– запропоновано алгоритм з прийняття рішення на дії органів управління
щодо реагування на ліквідацію наслідків НС;
– розроблено структуру навчального посібника.
НДР за темою: «Удосконалення порядку психофізіологічних досліджень
співробітників сфери цивільного захисту» (шифр – «Психофізіологія»):
– робота виконується відповідно до технічного завдання;
– здійснюється аналіз результатів, отриманих при проведенні
психофізіологічної експертизи.
НДР за темою: «Формування професійної компетентності педагогічних
працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності» (шифр – «Компетентність»):
– визначено форми і методи підвищення рівня професійної
компетентності педагогічних працівників навчально-методичних центрів
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
– підготовлено проект методичних рекомендацій з формування
професійної компетентності педагогічних працівників НМЦ та БЖД.
– підготовлено проект Збірника нормативно-правових актів, що
регламентують діяльність у сфері цивільного захисту.
ДКР за темою: «Створення бази даних інформаційних ресурсів системи
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях» (шифр – «Інформаційне
забезпечення»):
проведено аналіз проблеми створення, впровадження та адаптації
інформаційних технологій в системі підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях;
– розроблено базу даних інформаційного забезпечення системи
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
НДР за темою: «Дослідження організації підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців з питань цивільного захисту» (шифр – «Підвищення
кваліфікації»):
– розроблено пропозиції щодо удосконалення функціонування системи
підготовки фахівців з питань цивільного захисту;
– підготовлено проект Положення про організацію підготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту;
– розроблено проект Навчальної програми підвищення кваліфікації
фахівців з питань цивільного захисту.
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2.3 Освітні інноваційні технології
З метою наукового забезпечення діяльності навчально-методичних
центрів сфери цивільного захисту в рамках виконання плану наукової та
науково-технічної діяльності виконуються дослідження за наступними темами:
“Формування професійної компетентності педагогічних працівників
навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”.
“Створення бази даних інформаційних ресурсів системи підготовки
населення до дій у надзвичайних ситуаціях”.
За науково-дослідною темою “Формування професійної компетентності
педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності” за звітний період досліджено сутність та зміст
поняття професійної компетентності, проаналізовано існуючі методики і
визначено науково-теоретичні та концептуальні засади формування професійної
компетентності педагогічних працівників.
В рамках дослідження було розроблено “Збірник нормативно-правових
актів, які регламентують діяльність навчально-методичних центрів сфери
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”, а також проведено три круглих
столи з обговоренням шляхів підвищення професійної компетентності
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності.
За результатами дослідження підготовлено проект Методичних
рекомендацій з формування професійної компетентності педагогічних
працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності за методом аналізу конкретних навчальних ситуацій (casestudy).
Інститутом проводиться дослідно-конструкторська робота “Створення
бази даних інформаційних ресурсів системи підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях”. За звітний період проведено теоретичний аналіз
проблеми створення, впровадження та адаптації інформаційних технологій в
системі підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Досліджено
структуру та основні завдання системи підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях. Проведено аналіз нормативно-правових актів та
наукової літератури з проблем інформаційного забезпечення державного
управління та вивчено сучасний стан інформаційного забезпечення системи
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Розроблено базу даних
інформаційного забезпечення системи підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях та проведено роботу щодо узагальнення фотовідеоматеріалів з досвіду роботи органів і підрозділів ДСНС України. Триває
робота щодо створення бази даних інформаційного забезпечення системи
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Як експериментальний
зразок в Інституті розміщено інформаційно-довідковий відеокуточок з питань
цивільного захисту.
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ІІІ. Робота з персоналом
3.1. Кадрове забезпечення навчального процесу
Для забезпечення навчального процесу в Інституті функціонує навчальнометодичний відділ та 5 кафедр, в яких за штатом - 27 посад науковопедагогічних працівників та 2 посади педагогічних працівників. Науковопедагогічні посади укомплектовані у повному обсязі.
В Інституті працює 5 докторів наук та 31 кандидат наук.
Протягом 2016 року пройшли підвищення кваліфікації серед науковопедагогічних та педагогічних працівників 7 осіб.
3.2. Попередження корупційних проявів
Робота щодо недопущення проявів корупції в Інституті проводиться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р.
№ 706 „Питання запобігання та виявлення корупції”, наказів ДСНС України від
01.12.2015 № 600 „Про затвердження Інструкції з провадження
антикорупційних заходів у системі Державної служби України з надзвичайних
ситуацій” та від 09.12.2015 № 626 „Про затвердження Порядку інформування
ДСНС України щодо подій, пов’язаних із вчиненням правопорушень”.
Протягом 2016 року проведено 18 заходів (семінарів, занять в системі
службової підготовки, лекцій, круглів столів) на тему антикорупційного
законодавства із загальною кількістю залучених 483 особи та 4 рази стан
протидії корупції розглядався на нарадах у в.о. начальника Інституту.
В приміщенні Інституту на першому поверсі розміщено телефони довіри
та інформація щодо запобігання корупційним правопорушенням.
Відповідно до Закону України „Про засади запобігання і протидії
корупції” в Інституті проведено заходи із збору Декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік. Відомості подали у
повному обсязі, визначеному відповідним переліком посад Інституту.
Враховуючи вищезазначене та проведені практичні заходи в Інституті,
вчинення корупційних правопорушень персоналом Інституту не допущено.
3.3. Соціальний захист
В Інституті працює 6 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС,
9 учасників бойових дій, 9 інвалідів війни, 2 багатодітних працівника, яким
надавався соціальний захист згідно з чинним законодавством України.
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3.4. Культурно-масова та спортивна робота
Протягом року до знаменних та пам’ятних дат було проведено 10
урочистих зборів працівників Інституту, три святкові концерти за участю
представників центру музичного мистецтва ДСНС України.
Протягом року в бібліотеці Інституту 6 разів проводились інформаційнолітературні години.
Було організовано та проведено:
1. Інформаційну годину, присвячену відзначенню 260-річчя від дня
народження австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта,
представника класицизму, який визнаного науковцями одним із
найгеніальніших музикантів у історії людства;
2.
Зустріч
з
поетом-аматором
Володимиром
Йосиповичем
Кожем’яченком;
3. Зустріч з поетом-аматором Катериною Жебровською;
4. Інформаційну годину “Здорова планета. Здоровий ти”;
5. Інформаційну годину “Лінь - хвороба чи звичка”;
6. Інформаційну годину “Мова - стан людини”.
Ініціативною групою Інституту за рахунок власних сил підтримується
належний стан приміщень спортзалу та спортивного знаряддя. На постійній
основі персонал Інституту підтримує та розвиває фізичну форму і загальний
стан здоров’я.
ІV. Господарська діяльність
4.1. Матеріально-технічне забезпечення
Підрозділами матеріально-технічного забезпечення протягом 2016 року
проводилась робота із забезпечення структурних підрозділів Інституту
матеріально-технічними засобами, зміцненню транспортної дисципліни,
належному утриманню і охорони будівлі та прилеглої території.
Для забезпечення навчального процесу та життєзабезпечення Інституту
протягом 2016 року було отримано від ДСНС України матеріально-технічну
допомогу (ПММ, майно РХБЗ, формений одяг), а також проведено закупівлі
комп’ютерної техніки, меблів, канцелярських товарів та інших матеріальних
цінностей.
З квітня 2016 року в Інституті впроваджено здійснення закупівель через
електронну систему торгів ProZoro, що дало змогу зекономити понад 177 тис.
грн. (20-25% від очікуваної вартості).
Для підтримки в належному санітарно-гігієнічному стані навчальних
приміщень та місць загального користування Інститут забезпечувався
матеріалами для господарчих цілей. Проведено ряд заходів щодо медичного
забезпечення в Інституті - періодичний медичний огляд осіб рядового та
начальницького складу, забезпечення особового складу медикаментами,
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оперативне звітування та попередження захворюваності на грип і ГРВІ в
Інституті.
Проводилась робота щодо забезпечення якісного документообігу в
Інституті вперше за 15 років укладено договір з Центральним державним
архівом вищих органів влади і управління України та проведено впорядкування
документів Інституту за період з 2001 по 2006 роки, забезпечено
функціонування безперебійного телефонного зв’язку,
Інтернету
та
комп’ютерної техніки.
Протягом січня-грудня 2016 року проводилася робота із впровадження
нових технологій для економного використання енергоносіїв, з впровадженням
яких Інститут зміг зекономити кошти на оплату енергоносіїв на суму понад 70
тис. грн. (тепло - 62 тис. грн., електроенергія - 9 тис. грн.) Перевищення
встановлених лімітів на використання енергоносіїв не допускалось.
Матеріально-технічне забезпечення Інституту здійснювалось за рахунок
бюджетних коштів у достатньому обсязі.
4.2. Ремонтно-будівельні роботи
Для забезпечення життєдіяльності та створення умов для якісного
проведення навчального процесу в 2016 році власними силами Інституту
проведено ряд ремонтно-будівельних робіт та робіт з обслуговування техніки й
обладнання.
Проведено поточні ремонти даху будівлі, фойє, двох навчальних
аудиторій, трьох службових приміщень та місць загального користування;
здійснено монтаж і введено у дію систему відео-нагляду, пожежної й охоронної
сигналізації. Проведено ремонти та здійснено профілактичне обслуговування
тепломережі; облаштовано тротуарною плиткою центральний вхід будівлі,
встановлено шлагбауми на в'їздах, здійснено косметичний ремонт металевої
огорожі, замінено у будівлі 7 дерев'яних вікон на металопластикові, а також
проведено ряд інших робіт.
4.3. Поточний стан будівель
Будівля Інституту знаходиться в задовільному стані й придатна для
використання та проведення навчального процесу.
Для врегулювання земельного питання протягом 2016 року Інститутом
здійснено ряд організаційних заходів щодо отримання правовстановлюючих
документів на земельну ділянку та будівлю Інституту.
Проведено певну роботу з Державним архівом міста Києва та отримано
архівну копію рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 20 грудня 1949 р. № 2995 “Про закріплення та поширення
земельної ділянки” з відповідними додатками. Здійснено листування та
проведено ряд зустрічей і нарад з відповідальними працівниками, до
компетенції яких входить вирішення зазначених питань. Дана робота триває.
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4.4. Орендні відносини
Відповідно до договору оренди державного нерухомого майна в Інституті
знаходяться два орендаря − їдальня та Державний науковий центр захисту
культурної спадщини від техногенних катастроф. Заборгованості з боку
орендарів немає.
V. Фінанси
В 2016 році Інститут профінансовано по загальному фонду в сумі
15970,3 тис. грн., що на 2817,7 тис. грн. більше, ніж у 2015 році
(13152,6 тис. грн.), у т.ч.:
(тис. грн.)
КЕКВ

Показники

2016 р.

2015 р.

Відхілення

2110
2120
2210
2240
2250
2270
2730
Всього:

Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг
Трансферти населенню

11979,7
2394,1
709,3
235,5
25,9
494,0
131,8
15970,3

9175,0
2947,9
326,1
143,3
25,9
409,3
125,1
13152,6

+2804,7
-553,8
+382,9
+92,2
0
+84,7
-125,1
2817,7

Слід зазначити, що в минулому році виплачувалась премія в розмірі 4550% працівникам та 150% особам начальницького складу.
За рахунок коштів загального фонду придбано пально-мастильних
матеріалів на суму 37,1 тис. грн., канцтоварів 91,0 тис. грн., господарчих
товарів, будівельних матеріалів, інструментів - 338,4 тис. грн., меблів - 33,1
тис. грн.,
комп’ютерної та оргтехніки – 167,9 тис. грн., передплачено
періодичних видань, видано монографії, “Наукового збірника” - 33,8 тис. грн.,
оплачено послуги зв’язку – 35,0 тис. грн., послуги з перезарядки вогнегасників,
картриджів, тонерів – 64,7 тис. грн., послуги з поточного ремонту,
техобслуговування обладнання, комп’ютерної та оргтехніки, локальної мережі 100,0 тис. грн., послуги з дезінфекції та вивозу сміття тощо.
Збільшення видатків на придбання предметів та матеріалів, оплату
послуг дало змогу значно покращити навчально-виховний процес та
зекономити кошти спеціального фонду.
До спеціального фонду в 2016 році надійшло 682,6 тис. грн., у т. ч. за
освітні послуги - 617,0 тис. грн., за оренду приміщень - 43,1 тис. грн., від
оприбуткування надлишків, виявлених в ході інвентаризації - 22,4 тис. грн., що
на 209,1 тис. грн. менше порівняно з минулим роком.
Кошти спеціального фонду в сумі 717,7 тис. грн. спрямовано на
забезпечення навчально-виховного процесу в Інституті та надання освітніх
послуг .
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Так, за рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатків на:
КЕКВ
2110
2120
2210
2240
2250
2270
2800
2282
3110

Показники

2016 р. ( тис. грн.)

оплата праці
нарахування на оплату праці
предмети, матеріали, інвентар
оплата послуг (крім комунальних)
видатки на відрядження
оплата комунальних послуг
інші поточні видатки
послуги з навчання
капітальні видатки

Всього:

193,3
39,1
110,8
73,0
17,9
88,0
12,3
20,8
162,5
717,7

VІ. Інститут в системі ДСНС України
У системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій організація
навчання здійснюється з метою забезпечення потреб центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій у працівниках, здатних компетентно і
відповідально виконувати функції управління техногенною і природною
безпекою населення, територій та об’єктів господарської діяльності,
впроваджувати технології, спрямовані на зменшення ризиків виникнення і
мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій та їх ліквідацію.
Організація навчання, як засіб забезпечення професійної компетенції,
колективом Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
розглядається як одне з першочергових завдань, без розв’язання якого
неможливо забезпечити ефективність державного управління щодо створення
сучасної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації в
Україні, що має сприяти виведенню нашої держави на рівень провідних країн
світу з питань реалізації Конституційних вимог стосовно збереження життя та
здоров’я своїх громадян.
Інститут є галузевим вищим навчальним закладом післядипломної освіти
у сфері цивільного захисту, уповноваженим органом управління якого є
Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Порядку проведення навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.10.2013 № 819, Інститут виконує функції Головного навчальнометодичного центру сфери цивільного захисту.
Одним із основних напрямів діяльності Інституту є проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана із заходами цивільного
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захисту та безпеки життєдіяльності, а також підвищення кваліфікації
державних службовців за напрямом державного управління.
Окремим напрямом освітньої діяльності Інституту є отримання другої
вищої освіти за заочною формою з терміном навчання 2 роки за програмою
перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” зі
спеціальності „Пожежна безпека” у галузі знань „Цивільна безпека” (ліцензія
МОН України: Серія АЕ № 636109).
Одним із нових напрямів діяльності Інституту є організація та проведення
навчання з домедичної допомоги, що здійснюється на виконання наказу ДСНС
України від 16.07.2014 № 392 „Про організацію домедичної підготовки та
підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС України”.
На виконання пункту 6 Указу Президента України від 12 березня 2015 р.
№ 139 „Про рішення ради національної безпеки і оборони України від
18 лютого 2015 року „Про додаткові заходи щодо зміцнення національної
безпеки” Інститутом за підтримки Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Національного агентства України з питань державної служби та
Міністерства освіти і науки України отримано ліцензію МОН України на
підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад у сфері
цивільного захисту в галузі знань „Управління та адміністрування”.
Відповідно до наказу ІДУЦЗ від 16.04.2015 № 55 в Інституті запроваджена
дистанційна форма навчання. Відповідну інновацію було підтримано
керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Основними
вимогами до слухачів, які вступають до ІДУЦЗ на дистанційну форму навчання,
є наявність персональної комп’ютерної техніки, доступ до інтернет-мережі,
базові навички користування сучасними інформаційними та комунікаційними
технологіями (Windows, MS Office, електронна пошта, особистий e-mail,
Skype).
Невід’ємною складовою навчального процесу в Інституті є наукова і
науково-технічна діяльність, головною метою якої є отримання та використання
нових знань, спрямованих на підвищення рівня ефективності функціонування
системи цивільного захисту держави та інтеграція результатів у навчальний
процес, практику дій органів управління всіх рівнів, підрозділів і служб ДСНС
України.

В.о. начальника Інституту,
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П.Б. Волянський

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи),
к.т.н., доцент,
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

Заступник начальника Інституту
(з науково - дослідної роботи), к.т.н., доцент,
підполковник служби цивільного захисту

А.В. Пруський

Заступник начальника Інституту
(з матеріально-технічного забезпечення)
генерал-майор служби цивільного захисту

І.П. Романюк

29

