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

(з основної діяльності)

26.09.2017

Київ

№ 142

Про затвердження Пріоритетних
напрямів наукових досліджень ІДУЦЗ

У зв’язку з організаційно-штатними змінами в Інституті державного
управління у сфері цивільного захисту (далі – Інститут) та з метою належної
організації наукових досліджень в Інституті
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Пріоритетні напрями наукових досліджень Інституту, що
додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ ІДУЦЗ від 16.03.2015 № 36
«Про внесення змін до Програми наукової і науково-технічної діяльності
ІДУЦЗ».
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Інституту (з науково-дослідної роботи) підполковника служби цивільного
захисту Пруського Андрія Віталійовича.

В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

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

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

І.П. Романюк

Т.в.о. юрисконсульта Інституту

О.С. Павлова

Начальник відділу персоналу та
адміністративної роботи
майор служби цивільного захисту

О.В. Нешпор

Начальник відділу економіки і фінансів
(головний бухгалтер)
підполковник служби цивільного захисту

С.О. Лойок

Начальник сектору документального
забезпечення та архівної роботи

М.М. Яновська

Надр. 1 прим.
1 – до справи
Кропивницький Р.С.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ІДУЦЗ
26.09.2017 № 142
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Індекс
Проблема
Питання, що розглядаються в рамках
проблеми
проблеми
1
2
3
1. Нормативно-правове забезпечення сфери цивільного захисту
1.1.
Розроблення та
Вивчення та удосконалення механізмів
удосконалення
нормативно-правового забезпечення сфери
нормативноцивільного захисту, у тому числі стосовно
правових актів у
підготовки населення до дій у надзвичайних
сфері цивільного
ситуаціях, діяльності навчально-методичних
захисту.
установ сфери цивільного захисту.
Розроблення стандартів освіти з питань
безпеки життєдіяльності та цивільного
захисту.
Розроблення
стандартів
з
первинної
професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації для потреб служби
цивільного захисту та аварійно-рятувальних
служб.
2. Система підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері
цивільного захисту
2.1.
Підвищення
Вивчення
механізмів
запобігання
кваліфікації
виникненню надзвичайних ситуацій, як
керівного складу і
комплексу правових,
організаційнофахівців ЦОВВ,
технічних, санітарно-гігієнічних та інших
місцевих органів
заходів, спрямованих на регулювання
виконавчої влади та безпеки, проведення оцінки рівнів ризику,
місцевого
завчасне реагування на загрозу виникнення
самоврядування у
надзвичайних
ситуацій
з
метою
сфері цивільного
недопущення їх переростання у надзвичайні
захисту.
ситуації або пом'якшення її можливих
наслідків.
Дослідження
шляхів
та
механізмів
удосконалення державної політики у сфері
цивільного захисту. Організація якісної
підготовки керівних кадрів та фахівців
цивільного захисту та навчання населення
до дій у надзвичайних ситуаціях. Вивчення
та вдосконалення системи забезпечення
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інженерного захисту населення і територій,
радіаційного, хімічного та бактеріологічного
захисту.
Дослідження процесів управління заходами і
діями сил цивільного захисту.
Наукове обґрунтування формування умов
для
впровадження
нових
принципів
переходу від оперативного реагування до
управління ризиками надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру
відповідно до розпорядження КМУ від 22
січня 2014 р. № 37р „Про схвалення
Концепції управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру”.
Загальна характеристика категорій осіб
керівного складу та фахівців, які проходять
функціональне навчання.
Науково-методичне
забезпечення
організації,
змісту
і
технології
функціонального навчання.
Результати функціонального навчання, їх
вплив на компетентність слухачів і
ефективність виконання ними посадових
завдань.
Загальні рекомендації щодо добору видів
навчальних занять і застосування методів
навчання.
Рекомендації щодо форм організації і
проведення занять, засобів, видів навчальної
роботи слухачів для засвоєння змісту
програми функціонального навчання.
Створення і розвиток Аналіз та узагальнення існуючих методів та
методик і підходів підходів у напрямі забезпечення сталого
щодо
освоєння функціонування
системи
цивільного
слухачами
захисту.
практичних навичок
та
умінь Аналіз небезпечних факторів та методик
застосування
у оцінок ризику на окремому об'єкті або в
повсякденної
регіоні з метою мінімальної можливості
діяльності
виникнення надзвичайних ситуацій, аварій,
теоретичних,
катастроф та інших небезпечних явищ.
експериментальних, Визначення критеріїв для прийняття
методологічних,
управлінських рішень про заходи захисту
технічних,
населення в разі виникнення надзвичайної
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2
технологічних основ
забезпечення сталого
функціонування
системи цивільного
захисту.

2.3.

Вдосконалення
системи підвищення
кваліфікації
керівного складу та
фахівців з цивільного
захисту.

2.4.

Підвищення рівня
знань
з
питань
профілактики
професійного стресу
і вигорання

3
ситуації.
Розроблення навчальних завдань, навчальнометодичних та довідкових матеріалів що
сприяють засвоєнню слухачами практичних
навичок та умінь у напрямі забезпечення
сталого функціонування системи цивільного
захисту.
Уточнення існуючих методик визначення
обґрунтування обсягів завдань ДСНС в
умовах ведення бойових дій.
Аналіз небезпечних факторів і методик
оцінювання ризиків на окремому об’єкті, у
регіоні чи державі з метою прогнозування
загрози
виникнення
надзвичайних,
аварійних ситуацій, терористичного акту та
інших небезпечних явищ.
Визначення критеріїв для прийняття
управлінських
рішень
щодо
захисту
населення у разі виникнення надзвичайної
ситуації.
Розробка навчальних завдань, навчальнометодичних та інформаційно-довідкових
матеріалів, що сприяють оволодінню
слухачами практичними навичками та
вміннями з питань цивільного захисту.
Розробка концепцій щодо провадження
освітньої діяльності з урахуванням потреб
сьогодення;
розробка
навчальних,
навчально-методичних
посібників
(підручників),
навчально-методичних
матеріалів, тестових завдань, навчального
програмного
забезпечення;
написання
монографій з актуальних наукових проблем
прикладного характеру.
Наукове
обґрунтування
удосконалення
системи управління навчальним процесом
підвищення кваліфікації керівного складу і
фахівців ЦОВВ, діяльність яких, пов’язана
з організацією і здійсненням заходів
цивільного захисту.
Формування психологічної компетентності
науково-педагогічних працівників шляхом
впровадження
соціально-психологічного
навчання

7

1

2
Методичний
супровід практичної
підготовки суб’єктів
господарювання

3
2.5.
Участь в організації та здійсненні
методичного супроводу на підприємствах, в
установах,
організаціях
спеціальних
об’єктових навчань, тренувань з питань
цивільного захисту.
Удосконалення форм і методів проведення
на
підприємствах,
в
установах
та
організаціях
спеціальних
об’єктових
навчань, тренувань з питань цивільного
захисту, надання методичної допомоги
педагогічним працівникам закладів і установ
освіти з питань цивільного захисту.
3. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених
пунктів
3.1.
Фундаментальні,
Дослідження закономірностей горіння в
прикладні
та умовах пожеж та чинників їх виникнення.
пошукові
Динаміка розвитку пожеж у конкретних
дослідження
з умовах.
проблем пожежної, Дослідження щодо запобігання утворення
техногенної
та джерел
запалювання
та
горючого
екологічної безпеки. середовища.
Небезпечні фактори пожеж.
Методи і засоби випробування горючих
матеріалів, вогнегасних речовин, засобів
захисту від небезпечних факторів пожеж.
Обґрунтування теоретичних основ оцінок
техногенного ризику, розроблення та пошук
за їх допомогою оптимальних форм
управління
техногенно-екологічною
безпекою.
Розроблення наукових методів дослідження,
комплексної оцінки та прогнозування
впливу техногенного забруднення на
довкілля.
Вивчення екологічної обстановки навколо
небезпечних об'єктів, обґрунтування та
здійснення заходів для поліпшення цієї
обстановки.
Розроблення
систем
екологічного
моніторингу та техногенно-екологічної
безпеки регіонів, окремих екосистем. Заходи
стабілізації та поліпшення стану довкілля.
Дослідження
впливу
техногенно
небезпечних об'єктів на навколишнє
середовище, обґрунтування теоретичних і
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практичних
засад
виведення
їх
із
експлуатації.
Розрахунки та наукове обґрунтування
допустимих рівнів впливу техногенної
діяльності на споруди різного призначення.
4. Моніторингові дослідження якості освітньої діяльності навчальнометодичних центрів сфери цивільного захисту
4.1.
Навчання населення Координація і методичний супровід
діям у надзвичайних навчання населення діям у надзвичайних,
ситуаціях
аварійних
ситуаціях
та
в
умовах
терористичного акту за місцем роботи,
навчання і проживання.
Надання методичних рекомендацій з питань
організації, планування та здійснення заходів
цивільного захисту на підприємствах, в
установах,
організаціях,
розроблення
програмної
та
навчально-методичної
документації з навчання персоналу діям в
умовах надзвичайних ситуацій.
Здійснення
методичного
керівництва
консультаційними пунктами з питань
цивільного захисту при органах місцевого
самоврядування та надання допомоги
навчальним закладам з питань цивільного
захисту.
4.2.
Освітня діяльність Здійснення науково-методичної діяльності з
навчальнорозроблення
освітніх
інноваційних
методичних центрів технологій, навчальних планів, програм,
сфери
цивільного методичних матеріалів, інших педагогічних
захисту
програмних
засобів,
рецензування
навчально-методичної літератури, статей.
Організація
дослідно-експериментальної
роботи з методології, змісту, теорії і
практики
післядипломної
освіти
та
професійного навчання кваліфікованих
робітничих кадрів.
Розвиток
професійної
майстерності
педагогічного складу та впровадження
передового вітчизняного і міжнародного
досвіду.
5. Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту
5.1.
Підвищення
Дослідження
основ
теорії,
історії
кваліфікації
державного
будівництва,
державного
державних
управління та державної служби в Україні.
службовців
V-VII Вивчення
нормативно-правового
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категорій,
забезпечення державного управління та
керівників
державної
служби,
гуманітарної
та
державних
соціальної політики України, соціальних та
підприємств,
психологічних
аспектів
державного
установ
та управління, засад соціального захисту
організацій ДСНС громадян
України
від
наслідків
України
надзвичайних ситуацій.
Розроблення ефективних технологій щодо
формування нової генерації державних
службовців з урахуванням стандартів
Європейського союзу.
Дослідження інноваційних підходів до
розвитку регіонів.
Удосконалення
системи
управління
медичним і біологічним захистом за умов
надзвичайних ситуацій.
Розроблення
рекомендацій
щодо
удосконалення
територіальної
(функціональної) підсистеми запобігання та
реагування
на
надзвичайні
ситуації
техногенного та природного характеру,
системи підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях.
Вивчення змісту основних заходів у сфері
захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій.
Удосконалення організації міжнародного
співробітництва України у сфері цивільного
захисту.
Розроблення
навчальних
посібників,
навчальних матеріалів для забезпечення
навчального процесу.
НауковоДослідження умов функціонування органів
методологічні
державного управління та застосування сил
підходи до вивчення і засобів цивільного захисту.
проблем державного Вивчення
існуючих
та
розроблення
управління у сфері перспективних
науково-методологічних
цивільного захисту
підходів до оцінювання дій органів
державного управління та сил цивільного
захисту в умовах виникнення та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
Розроблення
рекомендацій
щодо
удосконалення форм і методів роботи
органів державного управління та способів
застосування сил цивільного захисту в
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умовах надзвичайних ситуацій.
Забезпечення
Створення та розвиток інформаційних
інформаційних
систем, ресурсів, комп’ютерних мереж та
потреб
та інформаційних технологій.
інформаційної
Удосконалення, застосування та розвиток
підтримки
сучасних інформаційних технологій у сфері
діяльності
цивільного захисту для забезпечення
державного
функціонування органів державної влади,
управління у сфері установ, організації.
цивільного захисту
Дослідження інформаційного забезпечення
державного управління у сфері цивільного
захисту.

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