РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 26 червня 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 Бойко О.А. активізувати роботу по створенню спецради
в Інституті та доповісти на наступному засіданні Вченої ради Інституту.
2. Розгляд звітів про проходження стажування в Українському науководослідному інституті цивільного захисту наукових працівників Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту: Пруського А.В. та
Павлова С.С.
Доповідач: Бойко О.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити індивідуальні звіти про проходження стажування в Українському
науково-дослідному інституті цивільного захисту Пруського А.В. та Павлова С.С.
2. Наукове стажування Пруського А.В. та Павлова С.С. прирівняти до
підвищення їх кваліфікації.
3. Начальнику відділу персоналу та адміністративної роботи Нешпору О.В.
долучити до особових справ відповідні витяги із протоколу засідання цієї Вченої ради
та Звіти про проходження стажування Пруського А.В. та Павлова С.С.
4. Нешпору О.В., Демків А.М., Павловій О.С. провести поглиблений аналіз щодо
підвищення кваліфікації наукового персоналу в ІДУЦЗ. Вивчити питання щодо
можливості отримання посвідчень (свідоцтв) про проходження стажування.
3. Про сучасний стан діяльності бібліотеки та перспективи її розвитку,
проблемні питання та шляхи їх вирішення.
Доповідач: Опанасенко С.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про сучасний стан діяльності бібліотеки та перспективи її
розвитку взяти до відома.
2. Пруському А.В., Опанасенко С.В. відпрацювати детальний план роботи
бібліотеки на друге півріччя 2018 року, розглянути його на засіданні Ради трудового
колективу та Вченої ради.

4. Про стан виконання Програми перспективного розвитку ІДУЦЗ на
2014 - 2021 роки.
Доповідачі: Кропивницький Р.С.,
к.держ.упр. Михайлов В.М.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформаційно-аналітичну
довідку
щодо
виконання
Програми
перспективного розвитку ІДУЦЗ на 2014 - 2021 роки (станом на червень 2018 року)
взяти до відома.
2.
Інформаційно-аналітичну
довідку
щодо
виконання
Програми
перспективного розвитку Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту ІДУЦЗ на 2014 - 2021 роки (станом на червень 2018 року) розмістити на
офіційному сайті Інституту.
3. Продовжувати надалі впровадження цієї Програми.
4. Пруському А.В., Демків А.М. розробити положення, яке б визначало
механізм роботи наукових та науково-педагогічних працівників за межами Інституту
в робочий час (наукова мобільність). Доповісти на наступному засіданні Вченої ради
Інституту.
5. Щодо звітування про підсумки роботи кафедр Інституту за 2017/2018
навчальний рік.
Доповідачі: Шестакова Н.О.,
к.т.н., доцент Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про підсумки роботи кафедр Інституту за 2017/2018 навчальний
рік взяти до відома.
2. Єременку С.А. та Шестаковій Н.О. відпрацювати детальний план роботи,
доповісти на наступному засіданні Вченої ради.
6. Розгляд проекту технічного завдання на виконання НДР за темою:
“Концепція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
пошуково-рятувальних сил суб'єктів державної авіації України на засадах
уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів” (шифр - “Підготовка
ПРС”).
Доповідачі: к.т.н., с.н.с. Хижняк В.В.,
к.військ.н., доцент Потеряйко С.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити проект технічного завдання на виконання НДР за темою:
“Концепція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
пошуково-рятувальних сил суб'єктів державної авіації України на засадах уніфікації
освітнього та сертифікаційного процесів” (шифр - “Підготовка ПРС”).
2. Включити НДР за темою: “Концепція підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу пошуково-рятувальних сил суб'єктів державної
авіації України на засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів” (шифр
- “Підготовка ПРС”) до Плану наукової і науково-технічної діяльності ІДУЦЗ на
2018 рік як роботу, що виконується на замовлення ДСНС.

7. Про доцільність подальшої роботи з набуття Науковим збірником
ІДУЦЗ статусу фахового видання.
Доповідачі: к.військ.н., доцент Потеряйко С.П.,
к.держ.упр. Михайлов В.М.
УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити роботу щодо досягнення можливості включення Наукового
збірника ІДУЦЗ до Переліку видань категорії “Б”, що передбачає виконання вимог п.
6, пп. 1-8 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 “Про затвердження Порядку формування
Переліку наукових фахових видань України”.
2. Розробити детальний план роботи над Науковим збірником з прізвищами та
датами, що і коли повинно бути зроблено. Термін - 20.08.2018.
3. Терент'євій А.В. провести лекцію для наукових та науково-педагогічних
працівників Інституту щодо вимог до написання наукових статей у фахові видання з
державного управління після 20.08.2018.
8. Про стан готовності ІДУЦЗ до 20 Всеукраїнської науково-практичної
конференції “Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи
розвитку”.
Доповідач: к.військ.н., доцент Потеряйко С.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Всім начальникам кафедр до 02.07.2018 подати тези доповіді до наукового
відділу Потеряйку С.П.
2. Демків А.М. та Пруському А.В. забезпечити організацію Конференції,
доповісти 20.08.2018.
3. Узагальнити та розглянути подані до оргкомітету пропозицій щодо
висвітлення та обговорення проблемних питань за тематикою Конференції та
сформувати проект Програми Конференції до 31.07.2018. Відповідальні Пруський А.В., Демків А.М.
4. Узагальнити тези доповідей та підготувати макет Матеріалів Конференції до
31.08.2018. Відповідальні –Демків А.М., Потеряйко С.П.
9. Розгляд та схвалення робочого навчального плану, навчальних і
робочих навчальних програм з навчання за другим (магістерським) рівнем
освіти за спеціальністю 261 “Пожежна безпека”.
Доповідачі: к.т.н., доцент Єременко С.А.,
Шестакова Н.О.
УХВАЛИЛИ:
схвалити робочий навчальний план, навчальні і робочі навчальні програми з
навчання за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 261 “Пожежна
безпека”.

10. Розгляд та схвалення робочого навчального плану, навчальних і
робочих навчальних програм з навчання за другим (магістерським) рівнем
освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.
Доповідачі: к.т.н., доцент Єременко С.А.,
д.держ.упр., професор, с.н.с. Терент'єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
схвалити робочий навчальний план, навчальні і робочі навчальні програми з
навчання за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 281 “Публічне
управління та адміністрування”.
11. Розгляд та схвалення робочого навчального плану, навчальних і
робочих навчальних програм з навчання за третім освітнім рівнем вищої освіти
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.
Доповідачі: к.т.н., доцент Єременко С.А.,
д.держ.упр., професор, с.н.с. Терент'єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
схвалити робочий навчальний план, навчальні і робочі навчальні програми з
навчання за третім освітнім рівнем вищої освіти за спеціальністю “Публічне
управління та адміністрування”.
12. Про стан готовності кафедр ІДУЦЗ до нового навчального семестру.
Доповідачі: к.т.н., доцент Єременко С.А.,
Шестакова Н.О.
УХВАЛИЛИ:
інформацію про стан готовності кафедр ІДУЦЗ до нового навчального
семестру взяти до відома.
13. Розгляд та затвердження Положення про порядок проведення
конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ІДУЦЗ та нової редакції
Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників ІДУЦЗ.
Доповідачі: Павлова О.С.,
к.т.н., доцент Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних наукових посад ІДУЦЗ та нову редакцію Порядку проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ІДУЦЗ.
14. Різне.
14.1. Інформація ученого секретаря Інституту про хід роботи щодо здобуття
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук працівниками Інституту.
Доповідач: Бойко О.А.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію ученого секретаря Бойко О.А. щодо здобуття вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук працівниками Інституту взяти до відома.
2. Бойко О.А., Тищенку В.О., Пруському А.В., Павловій О.С. підготувати та
розіслати листи здобувачам, які в нас вже не працюють, попередити, що ми їх будемо
заслуховувати. Про виконану роботу доповісти на наступному засіданні Вченої ради
Інституту.

Голова Вченої ради
д.держ.упр., доцент
Учений секретар
лейтенант служби ЦЗ

П.Б. Волянський
О.А. Бойко

