Інформаційно-аналітична довідка щодо виконання
Програми перспективного розвитку
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
на 2014 – 2021 роки
(станом на червень 2018 року)
На виконання п. 5.1 у напрямку досягнення рівня освітньої та
інноваційної діяльності, що відповідатиме міжнародним стандартам
змісту і якості освіти:
- досягнення відповідності якості організації навчального процесу
вимогам європейських освітніх стандартів, практиці передових профільних
навчальних закладів Європи.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
запроваджено дистанційну форму навчання для різних категорій слухачів;
Інститутом взято активну участь у проведенні науково-дослідної роботи
за темою: «Дослідження організації підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з питань цивільного захисту» («Пропозиції щодо удосконалення
функціонування системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту та
обґрунтування шляхів її реформування»);
проведено тренувальні заходи з практичного використання системи
спеціальної методології для навчань експертів з реагування у разі виникнення
масштабних надзвичайних ситуацій «MacSim» та курсу з медичного реагування
під час масштабних надзвичайних ситуацій «МRMI» в рамках реалізації
спільного проекту «Стандартизація українського кризового управління у сфері
реагування на надзвичайні ситуації» між Центром 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 із
залученням українських та іноземних фахівців;
елементи системи з реагування у разі виникнення масштабних
надзвичайних ситуацій «MacSim» активно впроваджуються в навчальний
процес Інституту (зокрема для слухачів функціонального навчання, які
навчаються відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23
серпня 2016 № 611-р, при проведенні підвищення кваліфікації державних
службовців V-VІІ категорій посад у сфері цивільного захисту при проведенні
практичних занять за темою «Медичний та біологічний захист. Медицина
катастроф» розглядається алгоритм проведення медичної евакуації
постраждалих із зони надзвичайної ситуації в порівнянні з аналогічною
процедурою в системі «MacSim»);
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

2

від стихійних лих у складі представників ДСНС та Робочої групи ЄС з питань
катастроф, стихійних лих і втрат даних;
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 та Робочої групи ЄС з питань
катастроф, стихійних лих і втрат даних;
Агентством зменшення загрози Міністерства оборони США та
Державним університетом Луїзіани на базі Інституту проводився Тренінг з
обізнаності щодо біологічної зброї, організований за підтримки ДСНС. До
зазначеного
заходу
залучені
представники
ДСНС,
МВС,
Держприкордонслужби, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ,
Держпродспоживслужби;
в рамках Програми візиту в Україну делегації Федерального відомства у
справах захисту населення та допомоги при катастрофах ФРН на базі Інституту
проведено робочу зустріч з представниками німецької делегації щодо
обговорення питань подальшого співробітництва у сфері цивільного захисту;
представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
складі 16 осіб перебували у Федеративній Республіці Німеччина, де брали
участь у Базовому курсі «Організація заходів цивільного захисту та ліквідація
наслідків надзвичайних ситуацій у Німеччині для представників Державної
служби України з надзвичайних ситуацій». Захід проходив в рамках
двостороннього проекту «Посилення спроможностей України у сфері
цивільного захисту» та фінансової підтримки Федерального міністерства
закордонних справ;
на базі Інституту проведено:
- робочу зустріч з фахівцями Бюро з міжнародної безпеки та
нерозповсюдження ядерної зброї Державного Департаменту США з питань
ідентифікації та відбору проб ЗМЗ в умовах загрози ураження бойовими
отруйними речовинами;
- тренінг з особовим складом ДСНС з ліквідації наслідків дорожньотранспортних пригод на спеціальних аварійно-рятувальних машинах легкого
типу та надання домедичної допомоги у рамках проекту «Підтримка України в
управлінні надзвичайними ситуаціями» представниками Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ);
- тренінги з фахівцями радіаційного та хімічного захисту ДСНС за
темами: «Основні операції та порядок користування портативним аналізатором
хімічних речовин Torion T-9 GC/MS» та «Основні операції та порядок
користування портативним аналізатором хімічних речовин XL2air» за участі
спеціалістів з Німеччини;
- підсумкове засідання щодо завершення спільного УкраїнськоШведського проекту «Стандартизація українського кризового управління у
сфері реагування на надзвичайні ситуації»;
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- розпочато цикл тренінгів з питань кризового управління у разі
надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного
характер за участі представників Академії кризового управління та цивільного
захисту ФРН (ВВК).
- удосконалення навчальних планів із забезпеченням безумовного
дотримання державних і галузевих стандартів вищої освіти з урахуванням
результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників.
Термін виконання: до 2016 р.
ВИКОНАНО:
удосконалено навчальні плани та робочі програми підвищення кваліфікації
слухачів за основними напрямами освітньої діяльності із забезпеченням
безумовного дотримання державних і галузевих стандартів вищої освіти з
урахуванням результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників:
1) Інститутом розроблена сучасна навчальна 72-годинна програма
функціонального навчання для потреб центральних і місцевих органів
виконавчої влади, яка встановленим порядком погоджена зацікавленими
структурними підрозділами апарату ДСНС та 30 травня 2016 року затверджена
Головою ДСНС Чечоткіним М.О. Зазначене враховано в розпорядженні
Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 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»;
2) на виконання п. 13 Плану заходів щодо реалізації Концепції управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2015-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 25.03.2015 № 419-р, та п. 12.1. Плану виконання ДСНС
заходів щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 20152020 роки, затвердженого наказом ДСНС від 02.07.2015 № 352 Інститутом
розроблено Навчальну програму підвищення кваліфікації фахівців з управління
ризиками у сфері техногенної та природної безпеки з числа керівного складу і
працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (далі – Навчальна програма). Проект Навчальної
програми було опрацьовано спільно з Національним університетом цивільного
захисту України, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності
та Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту, висловлені у
процесі опрацювання пропозиції та зауваження було враховано. Для реалізації
даного навчального курсу в Інституті Навчальна програма встановленим чином
погоджена зацікавленими структурними підрозділами апарату ДСНС та 05
липня 2016 року затверджена Головою ДСНС;
3) розроблено та затверджено (ще у 2013 році) Робочу навчальну
програму підготовки осіб начальницького складу служби цивільного захисту та
працівників органів управління і підрозділів Оперативно-рятувальної служби
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цивільного захисту у сфері антитерористичної діяльності та відповідну схему
закріплення, проведені підготовчі навчально-методичні збори з педагогічним
складом. На виконання наказу ДСНС від 09.09.2013 № 589 «Про організацію
підготовки осіб начальницького складу служби цивільного захисту та
працівників органів управління і підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту у сфері антитерористичної діяльності» та доручення ДСНС
від 26.09.2016 року № 17-14169/171 «Про підготовку проектів документів щодо
навчання у сфері антитерористичної діяльності» Інститутом заплановано
опрацювання організаційних заходів щодо відновлення навчання осіб
начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів
управління і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у
сфері антитерористичної діяльності на базі Інституту;
4) для проведення оцінювання рівня професійної підготовки осіб
начальницького складу ДСНС, яких запрошено на засідання ВАК, Інститутом
розроблено Перелік тестових питань для контролю знань з питань цивільного
захисту осіб начальницького складу апарату ДСНС, керівників органів і
підрозділів цивільного захисту, їх заступників та інших осіб начальницького
складу служби цивільного захисту, який 21.07.2016 р. затверджено Першим
заступником Голови ДСНС Мельчуцьким О.Г.;
5) в Інституті з 2017/2018 навчального року поглиблено навчання з
домедичної підготовки відповідно до наказу МОЗ від 29.03.2017 № 346 «Про
удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають
медичної освіти» шляхом переходу на ІІ рівень, програму (52 години)
адаптовано до міжнародних стандартів навчально-тренувальної програми з
надання невідкладної медичної допомоги;
6) розпочато проведення короткострокового підвищення кваліфікації з
питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних
центрів сфери цивільного захисту відповідно до наказу ДСНС від 18.02.2016 № 77
«Про організацію щорічного короткострокового підвищення кваліфікації з питань
цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери
цивільного захисту;
7) відповідно до Закону України «Про Охорону праці» та виконання
рішення апаратної наради під головуванням першого заступника Голови ДСНС
Мельчуцького О.Г. від 31 травня 2016 року (протокол № 8) особливої уваги
потребують питання заходів безпеки під час виконання завдань за призначенням
в органах та підрозділах ДСНС. На виконання доручення Голови ДСНС та
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки» Інститутом державного управління у сфері цивільного
захисту проведена плідна робота щодо реєстрації Декларації відповідності
матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки у Головному управлінні Держпраці у
Київській області, що є підставою на проведення навчання з питань охорони
праці посадових осіб.
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Відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною
праці від 26.01.2005 № 15 Інститутом розроблено Програму навчання з питань
охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС (далі – Програма),
яка встановленим порядком погоджена зацікавленими структурними
підрозділами ДСНС України та 03 серпня 2016 року затверджена Головою
ДСНС України;
8) з 2017 р. розпочато навчання з питань охорони праці посадових осіб
органів та підрозділів ДСНС відповідно до наказу ДСНС від 23.12.2016 № 689
«Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС у 2017
році»);
9) підготовлено програму навчання з питань охорони праці (загальний
курс) та розпочато проведення навчання на договірних засадах;
10) поновлено призупинений напрям навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки. Для цього розроблено дві програми: Програму навчання з
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, а
також Програму спеціального навчання осіб, які залучаються підприємствами,
установами та організаціями до проведення занять за програмою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки;
11) підготовлено, погоджено з МОЗ України та затверджено Головою
ДСНС України Навчальну програму ІІ рівня підготовки з надання домедичної
допомоги, що згідно з наказом ДСНС від 30.03.2018 № 206 «Про організацію
підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги в
системі ДСНС» та з урахуванням положень наказу МОЗ України від 29.03.2017
№ 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які
не мають медичної освіти», розрахована на 64 навчальні години;
12) підготовлено погоджену з ДСНС Навчальну програму підвищення
кваліфікації фахівців, які залучаються до організації авіаційного пошуку і
рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України, у районах
відповідальності аеродромів, координації операцій з авіаційного пошуку і
рятування (у галузі знань «Цивільна безпека»);
13) започатковано провадження освітньої діяльності на другому
(магістерському) рівні вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
спеціальністю 261 «Пожежна безпека» та за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування»;
14) започатковано провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління
та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування».
- оптимізація змісту та структури аудиторного навантаження
слухачів з профільних дисциплін шляхом збільшенням кількості годин для
практичних занять.
Термін виконання: до 2018 р.
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ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
збільшено кількість годин для практичних занять, зміст та структуру
аудиторного навантаження адаптовано під вимоги сучасної нормативно-правової
бази у сфері цивільного захисту;
адаптовано робочі навчальні програми з підвищення кваліфікації
державних службовців системи ДСНС з урахуванням концепції розвитку
лідерства на державній службі;
розроблено навчальний лексичний матеріал з мовної підготовки з
урахуванням професійного спрямування у сфері цивільного захисту.
- залучення провідних вчених, висококваліфікованих фахівців відомств,
установ, організацій і підприємств, іноземних експертів для викладання
слухачам окремих дисциплін (тем), проведення майстер-класів, тренінгів,
круглих столів тощо.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
залучено співробітників центрального апарату ДСНС та фахівців відділу
психологічного забезпечення ГУ ДСНС України у м. Києві до проведення
занять з підвищення кваліфікації державних службовців системи ДСНС;
організовано та проведено із залученням начальників навчальнометодичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей,
м. Києва:
- круглий стіл з актуальних питань організації функціонального навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та
здійсненням заходів цивільного захисту;
- семінар-нараду щодо удосконалення функціонального навчання та
практичної підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в рамках
17 Всеукраїнської конференції рятувальників «Проблемні питання організації
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
На базі Інституту проведено:
- робочу зустріч з фахівцями Бюро з міжнародної безпеки та
нерозповсюдження ядерної зброї Державного Департаменту США з питань
ідентифікації та відбору проб ЗМЗ в умовах загрози ураження бойовими
отруйними речовинами;
- тренінг з особовим складом ДСНС з ліквідації наслідків дорожньотранспортних пригод на спеціальних аварійно-рятувальних машинах легкого
типу та надання домедичної допомоги у рамках проекту «Підтримка України в
управлінні надзвичайними ситуаціями» представниками Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ);
- тренінги з фахівцями радіаційного та хімічного захисту ДСНС за
темами: «Основні операції та порядок користування портативним аналізатором
хімічних речовин Torion T-9 GC/MS» та «Основні операції та порядок
користування портативним аналізатором хімічних речовин XL2air» за участі
спеціалістів з Німеччини;
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- підсумкове засідання щодо завершення спільного УкраїнськоШведського проекту «Стандартизація українського кризового управління у
сфері реагування на надзвичайні ситуації»;
- розпочато цикл тренінгів з питань кризового управління у разі
надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного
характер за участі представників Академії кризового управління та цивільного
захисту ФРН (ВВК);
міжвідомчий науково-практичний круглий стіл за темою: «Удосконалення
технологій підвищення кваліфікації персоналу пошуково-рятувальних сил
суб’єктів державної авіації України на засадах уніфікації освітнього та
сертифікаційного процесів», в якому фахівці Міністерства оборони України,
Міністерства освіти та науки України, авіації Збройних Сил України, авіації
ДСНС, авіації Національної Гвардії України, авіації Держприкордонслужби,
Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України,
науково-педагогічний персонал і співробітники ІДУЦЗ, Національного
університету цивільного захисту, фахівці Головних управлінь (управлінь) ДСНС
України в областях та м. Києві, їх оперативно-координаційних центрів
обговорили підходи до розроблення освітніх програм підвищення кваліфікації
на засадах інноваційних педагогічних та психологічних технологій, уніфікації
освітнього та сертифікаційного процесів, схвалено розподіл груп слухачів за
категоріями та алгоритм формування Плану комплектування навчальних груп
підвищення кваліфікації фахівців системи авіаційного пошуку і рятування та
тих, хто залучається до проведення авіаційних робіт.
- впровадження соціологічних досліджень з питань дослідження
якості організації навчального процесу, рівня педагогічної майстерності
викладачів, сприйняття слухачами новітніх навчальних технологій,
нововведень у навчально-методичному забезпеченні, оцінки та діагностики
знань слухачів тощо.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
скориговано засоби діагностики навчальних досягнень слухачів (вхідні та
вихідні тести) з урахуванням нової нормативної бази, розробленої відповідно до
вимог Кодексу цивільного захисту України;
розроблено проект Методики проведення моніторингових досліджень
якості освітньої діяльності навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту та навчально-методичний посібник «Загальна підготовка працівників
підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях»;
здійснено моніторингові дослідження якості освітньої діяльності з
виїздом до навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту;
впроваджено соціологічні дослідження якості організації навчального
процесу, рівня педагогічної майстерності викладачів, сприйняття слухачами
новітніх навчальних технологій, нововведень у навчально-методичному
забезпеченні, оцінки та діагностики знань слухачів (анкети, Книга відгуків
Інституту, вхідне та вихідне тестування слухачів);
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підготовлено та затверджено наказом ІДУЦЗ Положення про систему
контролю за якістю навчального процесу в ІДУЦЗ.
- використання передових технологій навчання: впровадження єдиної
інформаційної системи, доведення кількісного та якісного рівня
оснащеності технічними засобами інформатизації до європейського рівня,
використання електронних підручників та дистанційних курсів навчання,
забезпечення доступності освітянських та наукових ресурсів для
викладачів, співробітників та слухачів за допомогою телекомунікаційних
мереж, створення та підтримка позитивного іміджу Інституту у засобах
масової інформації.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
розміщено на сайті Інституту (розділ «Електронна бібліотека») в
електронному варіанті посібники, методичні рекомендації, методичні вказівки,
що розроблені науково-педагогічними працівниками ІДУЦЗ;
обладнано комп'ютерами та мультимедіапроекторами навчальні аудиторії;
обладнано мультімедійною дошкою комп'ютерний клас;
організовано доступ до освітянських та наукових ресурсів по інтернетмережі для кожного наукового та науково-педагогічного працівника ІДУЦЗ;
вивчено досвід НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області щодо впровадження
у навчальний процес дистанційного навчання, розповсюдження серед
навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту;
створено та оновлено банк методичних матеріалів (рекомендацій,
пам’яток, плакатів тощо) з науково-методичного супроводу діяльності суб’єктів
господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних,
аварійних ситуаціях, в умовах скоєння терористичного акту їх апробація і
поширення;
підготовлено та опубліковано статті у фахових виданнях та збірниках
наукових праць;
актуалізовано англомовну версію офіційного сайту ІДУЦЗ;
удосконалено навчальну та матеріально-технічну базу Інституту:
додатково оснащено два класи інтерактивними дошками, що забезпечує
підвищення ефективності навчання під час проведення ділових ігор,
моделювання можливого розвитку надзвичайних ситуацій, розробки варіантів
управлінських рішень тощо. На сьогодні Інститут готовий гідно прийняти
слухачів різних категорій і рівнів.
- удосконалення оперативної діагностики досягнутого рівня
підготовки слухачів, вдосконалення форм і методів контролю та
оцінювання їхніх знань і навичок на основі прозорих критеріїв,
запровадження автоматизованого обліку успішності із застосуванням
комп'ютерних програм і технологій.
Термін виконання: до 2021 р.
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ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
запроваджено тестові комп’ютерні програми для визначення рівня
підготовки слухачів;
розроблено пакет розрахункових задач для прийняття управлінських
рішень слухачами (з використанням ПК);
на виконання доручення Голови ДСНС від 24.05.2016 № 84/9227 щодо
удосконалення тестового контролю знань осіб начальницького складу ДСНС,
які проходять Вищу атестаційну комісію ДСНС (ВАК ДСНС), Інститут
розробив комп’ютерну програму для проведення тестового контролю знань осіб
начальницького складу ДСНС та з 09 серпня 2016 року започаткував
проведення тестового контролю знань осіб начальницького складу ДСНС
відповідно до нового Переліку та нової комп’ютерної програми.
- запровадження навчання особового складу аварійно-рятувальних
формувань ДСНС України навичкам надання домедичної допомоги.
Термін виконання: до 2015 р.
ВИКОНАНО:
відповідно до наказу ДСНС від 16.07.2014 № 392 в ІДУЦЗ проводиться
домедична підготовка та підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС;
поглиблено навчання з домедичної підготовки, що проводиться згідно з
наказом ДСНС від 16.07.2014 № 392 «Про організацію домедичної підготовки
та підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС України», шляхом переходу на
ІІ рівень (програма складає 52 години), програму адаптовано до наказу МОЗ від
29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної
допомоги осіб, які не мають медичної освіти», заняття проведено з
рятувальниками ГУ ДСНС України у м. Києві та ГУ ДСНС України у Київській
обл., представниками психологічних служб системи ДСНС;
проведено навчання з домедичної допомоги з представниками апарату
ДСНС;
з вересня 2018 року Інститут навчатиме рятувальників та психологів
ДСНС відповідно до наказу ДСНС від 30.03.2018 № 206 «Про організацію
підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги в
системі ДСНС» за новою погодженою з МОЗ України та затвердженою Головою
ДСНС України Навчальною програмою ІІ рівня підготовки з надання
домедичної допомоги, розрахованою на 64 навчальні години.
- розроблення програми підвищення кваліфікації державних
службовців, осіб начальницького складу служби цивільного захисту апарату
ДСНС України, які зараховані до кадрового резерву на посади ІІ – VII
категорій.
Термін виконання: до 2015 р.
ВИКОНАНО:
отримано ліцензію МОН України на підвищення кваліфікації державних
службовців ІІ – VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 07
«Управління та адміністрування» (відповідно до акту узгодження переліку
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спеціальностей, за якими здійснюється перепідготовка, підвищення кваліфікації
та ліцензованого обсягу МОН України). Робоча навчальна програма підвищення
кваліфікації державних службовців ІІ-IV категорій посад у сфері цивільного
захисту затверджена Головою ДСНС Чечоткіним М.О. 8 липня 2016 року.
Підготовлено та направлено до ДСНС лист про готовність до запровадження
даного виду навчання серед керівного складу системи ДСНС.
- організація роботи з розширення переліку ліцензій на право здійснення
освітньої діяльності.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
опрацьовано матеріали ліцензійної справи щодо ліцензування діяльності з
надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації педагогічних працівників
навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту з ліцензійним обсягом
освітньої послуги 150 осіб;
запроваджено на базі Інституту проведення короткострокового
підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-методичних
центрів сфери цивільного захисту;
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.10.2017
№216-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Інститут отримав ліцензію на
освітню діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі
знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» з
ліцензованим обсягом 30 осіб;
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018
№321-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Інститут отримав ліцензію на
освітню діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі
знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом 20 осіб;
започатковано провадження освітньої діяльності на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» з ліцензованим обсягом 5 осіб.
На виконання п. 5.2. у напрямку оптимізації організаційної структури
ІДУЦЗ, розробки ефективних механізмів і форм управління навчальним
закладом на демократичних засадах з урахуванням процесів глобалізації і
створення єдиного європейського освітнього простору:
- розвиток демократичних засад управління на основі вдосконалення
організації роботи колегіальних і дорадчих органів управління.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
розроблено положення про Вчену раду Інституту, науковий семінар
Інституту, проводиться робота щодо створення Наглядової ради Інституту;
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забезпечено безперешкодну роботу органів громадського самоврядування
Інституту: Ради загальних зборів трудового колективу Інституту, Ради загальних
зборів осіб начальницького складу служби цивільного захисту Інституту,
Методичної ради та Ради ветеранів Інституту.
забезпечення
поінформованості
співробітників,
слухачів,
громадськості щодо організаційних заходів та здобутків ІДУЦЗ через
сучасні засоби масової комунікації.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
висвітлюється хід навчання певних навчальних груп, результати засідань
наукового семінару, Методичної та Вченої ради, Зборів трудового колективу,
міжнародні зустрічі, святкові та інші публічні заходи на офіційному веб-сайті
Інституту та на офіційних сторінках у соціальних мережах, відео- та
фоторесурсах (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube);
розроблено базу даних інформаційного забезпечення системи підготовки
населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
З 2018 року Інститут оприлюднює результати наукової роботи на
офіційному веб-сайті ДСНС в Базі науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт.
- систематичне оновлення та підтримка офіційного сайту ІДУЦЗ.
Відкриття його офіційних сторінок у соціальних мережах.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
створено офіційний веб-сайт Інституту та його англомовну версію, які
підтримуються та оновлюються на постійній основі;
створені офіційні сторінки Інституту у соціальних мережах, відео- та
фоторесурсах (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), які підтримуються та
оновлюються на постійній, систематичній основі.
- розробка та впровадження автоматизованої бібліографічної
системи. Створення бази повнотекстових видань та забезпечення доступу
до електронних ресурсів видавництв та бібліотек через Інтернет.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
створено автоматизовану бібліографічну систему (електронну базу), що
постійно оновлюється.
- вивчення питання щодо утворення та організації діяльності
психофізіологічного структурного підрозділу для виконання завдань
професійно-психологічного відбору та психофізіологічної експертизи
особового складу та працівників ДСНС України.
Термін виконання: до 2020 р.

12

ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
відповідно до наказу ДСНС України від 24.03.2015 № 171 в ІДУЦЗ створено
дослідну психофізіологічну лабораторію, що входить до складу кафедри
домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності. Отрамано
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психофізіологія (Наказ МОН від 26.01.2017 № 65).
На виконання п. 5.3 у напрямку поліпшення якісного складу науковопедагогічних та наукових працівників, підвищення рівня кваліфікації та
професійної компетентності викладачів, збереження кадрового потенціалу
ІДУЦЗ:
- оптимізація організаційно-штатної структури ІДУЦЗ з метою
підвищення ефективності навчального процесу, приведення його у
відповідність до сучасних освітніх вимог.
Термін виконання: до 2016 р.
ВИКОНАНО:
проведено аналіз діючої організаційної структури, чисельності
підрозділів, штатних посад працівників;
вивчено питання щодо приведення до вимог керівних документів
організаційно-штатної структури ІДУЦЗ, підготовлено та направлено до ДСНС
відповідні матеріали щодо оптимізації організаційно-штатної структури ІДУЦЗ;
проведено організаційно-штатні заходи з метою підвищення ефективності
навчального процесу, приведення його у відповідність до сучасних освітніх
вимог (Наказ ДСНС (з основної діяльності) від 23.10.2015 № 513 «Про
здійснення організаційно-штатних заходів в організаційній структурі Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту»);
проведено заміщення посад науково-педагогічних та наукових
працівників на конкурсній основі.
- збільшення частки науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями і вченими званнями (докторів наук, професорів на кафедрах та
науково-дослідних центрах – 8 штатних працівників; кандидатів наук,
доцентів на кафедрах та науково-дослідних центрах – 20 штатних
працівників
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук та 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук;
присвоєно вчене звання «професор».
- створення умов для наукового зростання викладачів, шляхом
забезпечення реалізації їх прав відповідно до нормативно-правових актів з
питань підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.
Термін виконання: до 2021 р.
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ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
проведена атестація педагогічних працівників навчально-методичних
центрів сфери цивільного захисту, присвоєно та підтверджено кваліфікаційні
категорії 35 педагогічним працівникам. Вивчено матеріали 65 особових справ та
підготовлені відповідні листи щодо прийняття відповідних кадрових рішень;
проведено оцінювання рівня професійної підготовки начальницького
складу ДСНС перед проведенням засідань ВАК ДСНС;
організовано підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних
працівників.
- розроблення та реалізація програм мотивації науково-педагогічних
працівників до професійного зростання, активного впровадження передових
освітніх технологій у процес навчання.
Термін виконання: до 2019 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
запроваджено щорічне проведення конкурсу «Кращий науковець року»
серед наукових і науково-педагогічних працівників Інституту, розроблено та
затверджено Положення про Конкурс та Персональний склад комісії з
організації та проведення Конкурсу;
запроваджено щорічне проведення конкурсу «Кращий викладач року»
серед науково-педагогічних працівників Інституту, розроблено та затверджено
Положення про Конкурс та Персональний склад комісії з організації та
проведення Конкурсу;
запроваджено щорічне визначення та заохочення кращого підрозділу,
працівника та особи начальницького складу;
розроблено Положення про індивідуальне оцінювання роботи науковопедагогічних працівників кафедр Інституту;
розроблено Положення про заохочувальні відзнаки Інституту;
за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків,
високі професійні здобутки, професійне зростання, впровадження передових
освітніх технологій у процес навчання, науково-педагогічні працівники Інституту
заохочуються керівництвом Інституту.
- омолодження науково-педагогічного складу та керівних кадрів за
рахунок прозорого формування і поліпшення роботи з кадровим резервом,
включення до його складу здібних високоерудованих та компетентних
викладачів.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
створений та щорічно оновлюється кадровий резерв для прозорого
заміщення вакантних посад найбільш підготовленими фахівцями;
створені Конкурсна та Кваліфікаційна комісії;
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затверджена нова редакція Порядку проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників
Інституту.
- розширення практики систематичного підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників, забезпечення мобільності викладачів у
оволодінні новітніми навчальними технологіями.
Термін виконання: до 2016 р.
ВИКОНАНО:
Весь науково-педагогічний склад Інституту підвищив кваліфікацію.
Протягом 2018 року 6 осіб з числа начальницького складу пройшли
стажування в Українському науково-дослідному інституті.
На виконання п. 5.4 у напрямку активізації наукової і науковотехнічної діяльності шляхом мотивації наукового та науково-педагогічного
складу до творчої діяльності, координації наукових досліджень,
моніторингу результатів наукової, науково-технічної та науковопедагогічної діяльності, участі у виконанні державних, галузевих та
регіональних цільових наукових програм у пріоритетних напрямках
розвитку цивільного захисту, проведенні фундаментальних, пошукових та
прикладних наукових досліджень, участі у проведенні наукових конференцій,
семінарів, нарад, зборів, виставок тощо:
- внесення Наукового збірника ІДУЦЗ до Переліку фахових видань, у яких
можуть публікуватись основні наукові результати дисертацій та наукових
праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань.
Термін виконання: до 2020 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ:
підписано Угоду про співробітництво між Приватним акціонерним
товариством “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління
персоналом” та Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту;
З метою спільного вирішення та реалізації актуальних науково-технічних
та гуманітарних проблем у сфері пожежної та техногенної безпеки,
психологічного забезпечення підрозділів ДСНС, безпеки життєдіяльності,
домедичної допомоги, державного управління та оптимізації взаємодії в галузі
навчально-методичної, наукової і науково-технічної діяльності Інститутом у
2018 р. підписано дві угоди про співпрацю з іншими навчальними закладами та
установами: Центром спеціальної підготовки та Управлінням державної
охорони Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Відділом
приймання
та
реєстрації
документів
Управління
документального забезпечення Департаменту комунікації, документообігу та
контролю Міністерства юстиції України видано Свідоцтво про перереєстрацію
друкованого засобу масової інформації;
опрацьовано питання щодо створення Редакційної колегії Наукового
збірника ІДУЦЗ;
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підготовлено Положення про Науковий збірник Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту, що містить у своєму складі наступні
розділи: загальні положення; основні вимоги до підготовки наукового збірника;
обов’язки редакційної колегії наукового збірника; опис наукового збірника та
порядок його формування; додатки, що включають у себе зразок оформлення
наукової статті; зразок оформлення заяви для публікації наукової статті; зразок
оформлення відомостей про автора;
опрацьовано питання щодо створення веб-сторінки видання;
проводиться робота щодо підготовки до видання Наукового збірника
Інституту у 2018 році.
- визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень відповідно до
призначення та напрямів діяльності підрозділів ІДУЦЗ, розробка критеріїв
оцінювання наукової і науково-педагогічної діяльності.
Термін виконання: до 2016 р.
ВИКОНАНО:
визначено наказом начальника Інституту пріоритетні напрями наукових
досліджень. (Планування та проведення науково-дослідних робіт в Інституті
здійснюється за новими пріоритетними напрямами наукових досліджень
відповідно до призначення та діяльності підрозділів Інституту);
розроблено та затверджено Положення про критерії оцінювання наукової
діяльності наукових та науково-педагогічних працівників Інституту.
- розширення співпраці з органами управління цивільного захисту усіх
рівнів держави з питань проведення спільних досліджень, обміну досвідом
наукової роботи, використання наукових проектів, проведення наукових
конференцій та інших заходів
Термін виконання: до 2019 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
з метою отримання та використання нових знань для розв’язання
технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем,
спрямованих на підвищення рівня ефективності функціонування системи
цивільного захисту держави та інтеграцію їх результатів у навчальний процес,
практику дій органів управління всіх рівнів, підрозділів і служб ДСНС та
систему забезпечення сфери цивільного захисту виконуються науково-дослідні
роботи на замовлення ДСНС.
(У 2018 році проводиться 5 науково-дослідних робіт, а саме:
Департаменту організації заходів цивільного захисту – три нові роботи;
Департаменту реагування на надзвичайні ситуації – дві перехідні роботи в
якості співвиконавців).
з метою спільного вирішення та реалізації актуальних науково-технічних
та гуманітарних проблем у сфері пожежної та техногенної безпеки,
психологічного забезпечення підрозділів ДСНС, безпеки життєдіяльності,
державного управління та оптимізації взаємодії в галузі навчально-методичної,
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наукової і науково-технічної діяльності підписано 18 угод про співробітництво
між Інститутом та навчальними закладами та науковими установами;
з метою обговорення та розв’язання проблемних питань функціонування
системи цивільного захисту у травні 2018 року на базі Інституту вперше
проведена науково-практична конференція «Цивільний захист України:
сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку».
- реалізація комплексного підходу до роботи з молодими викладачами,
широке залучення їх до наукової діяльності, участі у науково-практичних
конференціях, семінарах тощо.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
надається
науково-методична
допомога
молодим
викладачам,
здійснюється широке залучення їх до наукової діяльності, участі у науковопрактичних конференціях, семінарах тощо.
- створення умов для впровадження результатів наукових досліджень
та інноваційної діяльності, активізація роботи щодо налагодження
взаємодії ІДУЦЗ із суб'єктами господарювання для виявлення їхніх потреб у
наукових розробках.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
використовуються результати сучасних наукових досліджень, матеріали
конференцій, наукових статей, аналітичні матеріали ДСНС тощо під час
підготовки рукописів навчальних посібників та підручників Інституту.
запрошуються на обговорення проміжних результатів підготовки видань
представникі зацікавлених структур ДСНС.
здійснюється постійний моніторинг щодо проведення наукових
конференцій, семінарів, круглих столів тощо навчальними закладами та
науковими установами в Україні за напрямами наукових досліджень ІДУЦЗ.
обговорюються на міжкафедральних семінарах, круглих столах за участі
представників інших ВНЗ та НДУ, з метою обміну досвідом, проблемні питання
наукових досліджень, організації навчального процесу, рекомендації щодо
покращення зазначених питань системи ДСНС та суб’єктів господарювання.
на постійної основі керівниками кафедр, наукових підрозділів Інституту
налагоджена тісна та плідна співпраця з профільними департаментами ДСНС з
питань організації наукової діяльності, запрошуються представникі Апарату
ДСНС, суб’єктів господарювання на розширені засідання кафедр, де
розглядаються тематика НДР (ДКР), підтримується тісний зв’язок з ДСНС під
час виконання НДР (ДКР) як на замовлення, так і ініціативних.
Як наслідок:
розроблено проект Методичних рекомендацій щодо реалізації основних
заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні;
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розроблено проект Методичних рекомендацій щодо забезпечення
методичного супроводу підприємств, установ, організацій, які проводять
спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту;
розроблено проект Методичних рекомендацій щодо порядку створення,
обладнання інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту на
підприємствах, установах та організаціях;
опрацьовано алгоритм дій щодо методичного супроводу проведення
спеціальних об’єктових навчань і спеціальних тренувань з питань цивільного
захисту, що проводяться підприємствами, установами, організаціями.
З метою спільного вирішення та реалізації актуальних науково-технічних
та гуманітарних проблем у сфері пожежної та техногенної безпеки,
психологічного забезпечення підрозділів ДСНС, безпеки життєдіяльності,
державного управління та оптимізації взаємодії в галузі навчально-методичної,
наукової і науково-технічної діяльності Інститутом підписано низку угод про
співпрацю з іншими навчальними закладами та установами:
- Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту
інформації,
- Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України,
- ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління
персоналом»,
- Університет цивільного захисту МНС Республіки Білорусь,
- Центр спеціальної підготовки,
- Управління державної охорони Київського національного університету
ім. Т.Г. Шевченка тощо.
На виконання п. 5.5 у напрямку забезпечення розвитку
інфраструктури, удосконалення навчальної матеріально-технічної бази:
- здійснення заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази
ІДУЦЗ з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, побуту та
праці слухачів і співробітників з визначенням пріоритетних напрямів,
етапності та концентрації фінансових і матеріальних ресурсів.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
оновлено матеріально-технічне забезпечення навчальних аудиторій та
методичних кабінетів кафедр (проведені ремонтні роботи, придбані та
встановлені сучасні мультимедійні проектори, екрани, принтери, відеокамери,
комп’ютери та інтерактивна дошка);
розроблено та виготовлено два пересувних інформаційних банера
Інституту;
в Інституті проведена робота щодо встановлення відомчої операційної
системи ДСНС (на базі програмного забезпечення Linux), з метою легалізації та
уніфікації комп’ютерних програм, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання
комп’ютерних програм в органах виконавчої влади» та наказу ДСНС від
18.08.2014 № 476;
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проводяться заходи щодо забезпечення особового складу форменим
одягом.
Удосконалено навчальну та матеріально-технічну базу Інституту:
оснащені три аудиторії інтерактивними дошками, що забезпечує підвищення
ефективності навчання під час проведення ділових ігор, моделювання
можливого розвитку надзвичайних ситуацій, розробки варіантів управлінських
рішень тощо; обладнано бібліотеку, три спеціалізовані навчальні аудиторії, зал
засідань Вченої ради, актовий і спортивний зали.
На сьогодні Інститут готовий достойно прийняти слухачів різних
категорій і рівнів.
- підвищення ефективності використання матеріалів, енергоресурсів,
безпечності та надійності експлуатації будівель, споруд та інженерних
мереж ІДУЦЗ шляхом своєчасної профілактики, модернізації, проведення
капітальних і поточних ремонтів.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
в Інституті на всіх етапах закупівель використовується система
електронних торгів «ProZorro», з метою забезпечення максимальної
ефективності використання та економії бюджетних коштів, розширення
добросовісної конкуренції, відкритості, прозорості на всіх стадіях закупівлі
товарів, робіт та послуг;
проведена робота щодо економного використання енергоносіїв,
результатом яких повинно бути скорочення обсягів споживання в натуральних
показниках теплової енергії, холодної води та електроенергії, а саме:
- замінено дерев’яні вікна на металопластикові;
- модернізовано освітлювальні прибори або замінено на більш
енергоефективні;
- утеплено віконні та дверні блоки;
- встановлено спеціальні тепловідбивні екрани в аудиторіях та кабінетах;
- відремонтовано слухові вікна на горищі;
- проводиться щоденний облік споживання теплової енергії, холодної
води, електроенергії, відстеження та корегування (зменшення) їх споживання.
Протягом червня-серпня 2016 року проведена робота щодо покращення
матеріально-технічної бази Інституту та підготовки приміщень до нового
навчального року, а саме:
- відремонтовано покрівлю даху;
- встановлено 7 металопластикових вікон;
- оздоблено тротуарною плиткою центральний вхід в будівлю;
- встановлено шлагбауми;
- проведено ремонт аудиторії №202 та 204 (пофарбовано стіни, батареї,
змонтовано підвісну стелю та електрообладнання);
- пофарбовано огорожу Інституту;
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- полаковано підлогу коридорів 1 та 2 поверхів;
- пофарбовано стіни сходових клітин середнього та лівого крила;
- пофарбовано сходові марші;
- пофарбовано двері приміщень 1 та 2 поверхів;
- встановлено кондиціонери в актовому залі та в залі вченої ради;
- здійснено ремонт приміщення санвузла 1 поверху;
- полаковано підлоги в кабінетах №108А,Б, №114 №123 № 206А та в
комп'ютерному класі;
- замінено стільці в 122 аудиторії.
Протягом 2017 року було проведено ряд заходів щодо:
- ремонту 2-х навчальних аудиторій (облаштовано підвісні стелі, змонтовано
енергозберігаючі освітлювальні пристрої, встановлено теплові екрани, проведений
косметичний ремонт, замінено стільці);
- здійснено ремонт місць загального користування (коридори, сходові
клітини, вестибюль, спортзал, сантехнічне приміщення другого поверху);
- встановлено 14 металопластикових вікон;
- здійснено косметичний ремонт актової зали (встановлено акустичну
систему та систему кондиціювання);
- облаштовано пожежною сигналізацією приміщення Інституту.
Основні ремонтні роботи 2018 року передбачені на липень-серпень, але вже
виконано:
проведено тематичне наповнення аудиторії № 209;
поновлено резервне живлення будівлі Інституту;
реконструйовано аудиторію № 305 (встановлено вхідні двері, 8
металопластикових вікон, відновлено систему опалення, оздоблення стін, підлоги,
змонтована підвісна стеля).
- розширення переліку платних освітніх та інших послуг з метою
збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету задля
вдосконалення навчально-матеріальної бази ІДУЦЗ.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
З 2018 р. Інститут розпочинає освітню діяльність на другому
(магістерському) рівні вищої освіти:
- у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна
безпека» з ліцензованим обсягом 30 осіб,
- у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»,
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим
обсягом 20 осіб;
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі знань 28
«Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом 5 осіб.
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Також розширено перелік платних послуг за рахунок навчання з питань
охорони праці та навчання з питань пожежної безпеки.
На виконання п. 5.6 у напрямку активізації міжнародного
співробітництва, поступової інтеграції у світовий освітній та науковий
простір:
- налагодження ділових партнерських зв’язків із закордонними
профільними вищими навчальними закладами.
Термін виконання: до 2021 р.
ВИКОНУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:
Вперше в історії створення Інституту в рамках реалізації спільного
проекту «Стандартизація українського кризового управління у сфері реагування
на надзвичайні ситуації» між Центром 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
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.
Також вперше на базі Інституту проводяться на системній основі
засідання Міжвідомчої робочої групи з удосконалення обробки та збору
національних даних щодо втрат внаслідок катастроф за участю експертів PPRD2.
У рамках проведення пілотного проекту з внутрішнього контролю на
прикладі діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій на базі
Інституту черговий раз проведено семінар за участі представників Міністерства
фінансів Королівства Нідерланди, апарату ДСНС, Управління гармонізації
Державного внутрішнього фінансового контролю Державної аудиторської
служби України, Інституту та навчально-методичних центрів цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Київської, Рівненської областей та міста
Києва.
На базі Інституту проведено робочу зустріч з фахівцями Бюро з
міжнародної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї Державного
Департаменту США з питань ідентифікації та відбору проб ЗМЗ в умовах
загрози ураження бойовими отруйними речовинами.
Агентством зменшення загрози Міністерства оборони США та
Державним університетом Луїзіани на базі Інституту проводився Тренінг з
обізнаності щодо біологічної зброї, організований за підтримки ДСНС. До
зазначеного
заходу
залучені
представники
ДСНС,
МВС,
Держприкордонслужби, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ,
Держпродспоживслужби.
В рамках Програми візиту в Україну делегації Федерального відомства у
справах захисту населення та допомоги при катастрофах ФРН на базі Інституту
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проведено робочу зустріч з представниками німецької делегації щодо
обговорення питань подальшого співробітництва у сфері цивільного захисту.
Представники ДСНС у складі 16 осіб перебували у Федеративній
Республіці Німеччина, де брали участь у Базовому курсі «Організація заходів
цивільного захисту та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у Німеччині
для представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій».
Захід проходив в рамках двостороннього проекту «Посилення
спроможностей України у сфері цивільного захисту» та фінансової підтримки
Федерального міністерства закордонних справ.
участь у спільних міжнародних навчаннях ДСНС та НАТО із запобігання
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій UKRAINE-2015 (м. Львів) та
організація роботи щодо залучення до цих заходів НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської
області;
участь у проведенні курсів з домедичної підготовки пожежнихрятувальників та рятувальників підрозділів ДСНС України на базі шкіл
прапорщиків у містах Ченстохів та Краків (Республіка Польща);
за результатами наукових досліджень опубліковано три статті в
міжнародних фахових виданнях.
На базі Інституту проведено:
- робочу зустріч з фахівцями Бюро з міжнародної безпеки та
нерозповсюдження ядерної зброї Державного Департаменту США з питань
ідентифікації та відбору проб ЗМЗ в умовах загрози ураження бойовими
отруйними речовинами;
- тренінг з особовим складом ДСНС з ліквідації наслідків дорожньотранспортних пригод на спеціальних аварійно-рятувальних машинах легкого
типу та надання домедичної допомоги у рамках проекту «Підтримка України в
управлінні надзвичайними ситуаціями» представниками Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ);
- тренінги з фахівцями радіаційного та хімічного захисту ДСНС за
темами: «Основні операції та порядок користування портативним аналізатором
хімічних речовин Torion T-9 GC/MS» та «Основні операції та порядок
користування портативним аналізатором хімічних речовин XL2air» за участі
спеціалістів з Німеччини;
- підсумкове засідання щодо завершення спільного УкраїнськоШведського проекту «Стандартизація українського кризового управління у
сфері реагування на надзвичайні ситуації»;
- розпочато цикл тренінгів з питань кризового управління у разі
надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного
характер за участі представників Академії кризового управління та цивільного
захисту ФРН (ВВК).
- створення англомовної версії офіційного сайту ІДУЦЗ, його
систематичне оновлення та підтримка.
Термін виконання: до 2015 р.
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ВИКОНАНО:
створено англомовну версію офіційного веб-сайту Інституту,
здійснюється його систематичне оновлення та постійне підтримання.
ВИСНОВОК:
Всі заходи реалізації Програми перспективного розвитку Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту на 2014 – 2021 роки,
виконання яких заплановано до середини 2018 року – виконані. Налагоджений
постійний моніторинг та контроль за реалізацією цієї Програми.

Начальник навчально-методичного відділу
полковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова

Заступник начальника наукового відділу
підполковник служби цивільного захисту

Р.С. Кропивницький

