РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 29 червня 2017 року
1. Інформація ученого секретаря Інституту про виконання рішень
попередніх засідань Вченої ради Інституту.
Доповідач: Подскальна О.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію ученого секретаря Подскальної О.А. щодо виконання
рішень попередніх засідань Вченої ради Інституту взяти до відома.
2. По питанням, які знаходяться в процесі виконання доповісти
Пруському А.В. на цьому засіданні Вченої ради в різному.
2. Розгляд проекту заявки на НДР за темою “Наукове обґрунтування
змісту навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових
осіб) з питань цивільного захисту центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів
господарювання”.
Доповідач: к.т.н., доцент Юрченко В.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити заявку на НДР за темою “Наукове обґрунтування змісту
навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань
цивільного захисту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання”.
2. Визначити головним виконавцем НДР кафедру організації управління у
надзвичайних ситуаціях та призначити керівником НДР Юрченка В.О.
3. Керівнику науково-дослідної роботи підготувати та подати до відділу
економіки і фінансів пропозиції до калькуляції кошторисної вартості НДР.
Термін: до 02.10.2017 року.
4. Керівнику НДР подати на розгляд Вченій раді технічне завдання за
1 місяць до початку виконання НДР.
3. Обрання кандидатури на заміщення вакантної посади начальника науководослідного відділу з проблем навчання населення та освітньо-інноваційних технологій.
Доповідач: Нешпор В.О.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати кандидатуру Ковровського Ю.Г. на замісщення вакантної
посади начальника науково-дослідного відділу з проблем навчання населення та освітньо-

інноваційних технологій.
4. Розгляд проекту заявки на НДР за темою “Наукові засади
створення системи захисту критичної інфраструктури при надзвичайних
ситуаціях різного характеру”.
Доповідач: Демків А.М.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити заявку на НДР за темою “Наукові засади створення системи
захисту критичної інфраструктури при надзвичайних ситуаціях різного
характеру”.
2. Визначити головним виконавцем НДР науковий відділ та призначити
керівником НДР Демків А.М.
3. Керівнику науково-дослідної роботи підготувати та подати до відділу
економіки і фінансів пропозиції до калькуляції кошторисної вартості науководослідної роботи.
Термін: до 02.10.2017 року.
4. Керівнику НДР подати на розгляд Вченій раді технічне завдання за
1 місяць до початку виконання НДР.
5. Розгляд проекту заявки на НДР за темою “Наукове обґрунтування
завдань органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту при реалізації
Кодексу цивільного захисту України в сучасних умовах”.
Доповідач: к.військ.н., доцент Бондаренко О.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити заявку на НДР за темою “Наукове обґрунтування завдань
органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту при реалізації Кодексу
цивільного захисту України в сучасних умовах”.
2. Визначити головним виконавцем НДР кафедру організації заходів цивільного захисту
та призначити керівником НДР Бондаренка О.О.
3. Керівнику науково-дослідної роботи підготувати та подати до відділу
економіки і фінансів пропозиції до калькуляції кошторисної вартості науководослідної роботи.
Термін: до 02.10.2017 року.
4. Керівнику НДР подати на розгляд Вченій раді технічне завдання за 1 місяць до
початку виконання НДР.
6. Розгляд проекту заявки на НДР за темою “Моделювання алгоритму
вирішення ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події для
навчання рятувальників ДСНС України”.
Доповідач: к.б.н., доцент Долгий М.Л.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити заявку на НДР за темою “Моделювання алгоритму вирішення
ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події для навчання

рятувальників ДСНС України”.
2. Визначити головним виконавцем НДР кафедру домедичної підготовки та організації
психофізіологічної діяльності та призначити керівником НДР Волянського П.Б..
3. Головному виконавцю підготувати, погодити з керівником НДР та
подати до відділу економіки і фінансів пропозиції до калькуляцію кошторисної
вартості науково-дослідної роботи.
Термін: до 02.10.2017 року.
4. Головному виконавцю підготувати, погодити з керівником НДР та
подати на розгляд Вченій раді технічне завдання за 1 місяць до початку
виконання НДР.
7. Розгляд проекту заявки на НДР за темою “Розробка системи
імітаційного моделювання для навчання керівного складу і фахівців щодо
управління в умовах надзвичайної ситуації”.
Доповідач: д.держ.упр., професор Терент'єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити заявку на НДР за темою “Розробка системи імітаційного
моделювання для навчання керівного складу і фахівців щодо управління в
умовах надзвичайної ситуації”.
2. Визначити головним виконавцем НДР кафедру державної служби, управління та
навчання за міжнародними проектами та призначити керівником НДР Волянського П.Б.
3. Головному виконавцю підготувати, погодити з керівником НДР та
подати до відділу економіки і фінансів пропозиції до калькуляцію кошторисної
вартості науково-дослідної роботи.
Термін: до 02.10.2017 року.
4. Головному виконавцю підготувати, погодити з керівником НДР та подати на розгляд
Вченій раді технічне завдання за 1 місяць до початку виконання НДР.
6.3. Про проходження стажування науковими працівниками Інституту.
Доповідач: к.т.н., доцент Пруський А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити індивідуальні звіти про проходження стажування в
Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту Барило О.Г.,
Переверзіна Ю.П., Потеряйка С.П.
2. Наукове стажування Барило О.Г., Переверзіна Ю.П., Потеряйка С.П.
прирівняти до підвищення їхньої кваліфікації.
3. Начальнику відділу персоналу та адміністративної роботи витяги із
протоколу Вченої ради Інституту та Звіти про проходження стажування
долучити до особових справ Барило О.Г., Переверзіна Ю.П., Потеряйка С.П.
встановленим порядком.
4. Продовжити позитивну практику щодо проходження стажування
наукових працівників Інституту на базі Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту відповідно до затвердженого плану.

6.4. Схвалення навчальних програм підвищення кваліфікації
державних службовців ІІ-ІV категорій посад та підвищення кваліфікації
державних службовців V-VII категорій посад у сфері цивільного захисту.
Доповідач: к.т.н., доцент Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
схвалити навчальні програми підвищення кваліфікації державних
службовців ІІ-ІV категорій посад та підвищення кваліфікації державних
службовців V-VII категорій посад у сфері цивільного захисту., погодити їх у керівника
Інституту та подати на затвердження до ДСНС.
6.5 Обрання заступника Голови Вченої ради.
Доповідач: Подскальна О.А.
УХВАЛИЛИ:
обрати Пруського А.В. заступником Голови Вченої ради.
6.6. Схвалення робочого навчального плану та робочих навчальних
програм з навчання слухачів заочної форми навчання за спеціальності
"Пожежна безпека" 2016 року набору на 2017/18 навчальний рік.
Доповідач: к.т.н., доцент Сидоренко В.Л.
УХВАЛИЛИ:
схвалити робочий навчальний план та робочі навчальні програми з
підготовки фахівців за спеціальністю “Пожежна безпека”.

Голова Вченої ради,
д.держ.упр., доцент

Учений секретар,
лейтенант служби ЦЗ

П.Б. Волянський

О.А. Подскальна

