РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 23 квітня 2018 року
1. Інформація про виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
ІДУЦЗ.
Доповідач: Бойко О.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію щодо виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
Інституту взяти до відома.
2. Ученому секретарю активізувати роботу по створенню спецради в Інституті.
2. Про розгляд подання Ради трудового колективу Інституту щодо змін до
складу Вченої ради.
Доповідачі: к.ю.н. Васильєв І.О.,
к.т.н., доцент Пруський А.В.,
к.т.н., доцент Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Задовольнити пропозицію Ради трудового колективу щодо внесення змін до
Складу Вченої ради.
2. Включити до Сладу Вченої ради:
Потеряйка Сергія Петровича, старшого наукового співробітника наукового
відділу, к.військ.н., доцента;
Хижняка Володимира Віталійовича, завідувача кафедри авіації та авіаційного пошуку і
рятування, к.т.н., с.н.с.;
Білошицького Миколу Васильовича, доцента кафедри профілактики пожеж та
безпеки життєдіяльності населення, к.х.н., доцента, с.н.с;
Павлова Сергія Сергійовича, заступника начальника науково-методичного
центру освітніх установ цивільного захисту – начальника відділу методичного
керівництва та організації навчання (голову Ради зборів начальницького складу),
підполковника служби цивільного захисту;
Павлову Оксану Степанівну, помічника начальника Інституту;
Шестакову Наталію Олександрівну, начальника навчально-методичного
відділу, полковника служби цивільного захисту;
Мазуренка Валерія Івановича, професора кафедри організації управління в
надзвичайних ситуаціях, к.військ.н., доцента.
3. Задовольнити заяву завідувача бібліотеки Опанасенко С.В. щодо виключення
її зі Складу Вченої ради за власним бажанням.
4. Ученому секретарю внести зміни до наказу Інституту від 14.09.2017 № 106
“Про затвердження Складу Вченої ради Інституту” до 26 квітня 2018 року.

3. Про розгляд та схвалення навчальної програми ІІ рівня з надання
домедичної допомоги.
Доповідач: к.т.н., доцент Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити навчальну програму ІІ рівня з надання домедичної допомоги.
2. Погодити програму в “Українському науково-практичному центрі екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України” та направити для
затвердження до ДСНС встановленим порядком до 25 травня 2018 року.
4. Різне.
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