ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД___________
НАКАЗ
(з основної діяльності)

30.08.2019

Київ

№ 126

Про затвердження Складу та Плану
роботи Методичної ради Інституту
на 2019/2020 навчальний рік

Відповідно до Статуту Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту (далі – Інститут), Плану основних заходів Інституту на
2019 рік та з метою вирішення поточних питань організації освітнього процесу
в Інституті
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Склад Методичної ради Інституту на 2019/2020
навчальний рік (додаток 1).
2. Затвердити План роботи Методичної ради Інституту на 2019/2020
навчальний рік (додаток 2).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Інституту (з навчальної та методичної роботи) полковника служби цивільного
захисту Єременка С.А.

Начальник Інституту

Петро ВОЛЯНСЬКИЙ

Додаток 1
до наказу ІДУЦЗ
30.08.2019 № 126
Склад Методичної ради
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
на 2019/2020 навчальний рік
Голова Методичної ради

заступник начальника Інституту (з навчальної та
методичної роботи) к.т.н., доцент, полковник
служби цивільного захисту Єременко С.А.

Секретар Методичної
ради

методист навчально-методичного відділу
Добровольська Н.А. (Мінська Ю.Ю.)

Члени Методичної ради:
Навчально-методичний
відділ

начальник відділу полковник служби цивільного
захисту Шестакова Н.О., заступник начальника
відділу майор
служби
цивільного захисту
Біляєва О.В.,
старший
викладач-методист
підполковник
служби
цивільного
захисту
Хамхіль А.А., викладач-методист підполковник
служби цивільного захисту Монастирецький В.В.,
методист відділу Мінська Ю.Ю.

Кафедра організації
заходів цивільного
захисту

завідувач
кафедри
к.військ.н.,
доцент
Бондаренко О.О., професор кафедри к.т.н., доцент
Єлісєєв В.Н., професор кафедри к.військ.н., доцент
Мазуренко В.І., доцент кафедри к.т.н., доцент
Положешний В.В., доцент кафедри к.т.н., доцент
Гудович О.Д., старший викладач кафедри к.військ.н.,
доцент Ковальов О.С., старший викладач кафедри
Соколовський І.П., викладач кафедри Гаваза А.О.

Кафедра профілактики
пожеж та безпеки
життєдіяльності
населення

начальник кафедри к.т.н., доцент, полковник служби
цивільного захисту Пруський А.В., професор
кафедри к.т.н., доцент Сидоренко В.Л., професор
кафедри к.ю.н. Васильєв І.О., доцент кафедри к.х.н.,
доцент
Білошицький М.В.,
доцент
кафедри
к.держ.упр., доцент Тищенко В.О., старший
викладач кафедри підполковник служби цивільного
захисту Власенко Є.А., викладач кафедри к.ю.н.,
старший лейтенант служби цивільного захисту
Мельник В.І.

Кафедра державної
служби, управління та
навчання за
міжнародними
проектами

завідувач
кафедри
д.держ.упр.,
професор
Терент’єва А.В., професор кафедри д.держ.упр.,
доцент
Євсюков
О.П.,
професор
кафедри
к.держ.упр., Твердохліб О.С., доцент кафедри
підполковник
служби
цивільного
захисту
Кропивницький
Р.С.,
викладач
кафедри
Герасіменко А.В.

Кафедра домедичної
підготовки

завідувач кафедри к.мед.н., с.н.с. Кушнір В.А.,
професор кафедри к.б.н., доцент Долгий М.Л.,
старший викладач кафедри Макаренко А.М.,
викладач кафедри Дрозденко Н.В., викладач кафедри
Стрюк М.П.

Кафедра авіації та
авіаційного пошуку і
рятування

завідувач кафедри к.т.н., с.н.с. Хижняк В.В.,
професор
кафедри
к.військ.н.,
доцент
Шевченко В.Л., старший викладач кафедри капітан
служби цивільного захисту Ядченко Д.М., старший
викладач кафедри Гурник А.В., викладач кафедри
Куньо М.Д., викладач кафедри старший лейтенант
служби цивільного захисту Литовченко А.О.

Кафедра мовної
підготовки

завідувач кафедри к.пед.н. Шихненко К.І., професор
кафедри к.філолог.н., доцент Гайович Г.В., старший
викладач
кафедри Прокопчук М.М., викладач
кафедри Віннікова Л.Ф.

Навчальний відділ
організації підвищення
кваліфікації та атестації
педагогічних
працівників у сфері
цивільного захисту

начальник відділу полковник служби цивільного
захисту Павлов С.С., заступник начальника відділу
старший лейтенант служби цивільного захисту
Бойко О.А.,
старший
викладач
відділу
Романюк Н.М.,
викладач
відділу
к.т.н.
Фурсенко О.М., викладач відділу Бабійчук І.В.

Сектор дистанційного
навчання

начальник
Онатій І.А.

сектора

Костенко А.А.,

фахівець

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

Начальник навчально-методичного відділу
полковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова

Додаток 2
до наказу ІДУЦЗ
30.08.2019 № 126
ПЛАН роботи Методичної ради
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
на 2019/2020 навчальний рік
№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні за
виконання

Термін
Стан
виконання виконання

1.

Підсумки діяльності Методичної ради Інституту в 2018-2019 Єременко С.А.
навчальному році та пріоритетні напрямки роботи у 2019-2020
навчальному році. Визначення завдань з навчальної роботи на
2019/2020 навчальний рік

вересень
2019 р.

2.

Звітування кафедр про готовність до початку нового 2019/2020 Бондаренко О.О.
навчального року
Терент’єва А.В.
Пруський А.В.
Кушнір В.А.
Хижняк В.В.
Шихненко К.І.

вересень
2019 р.

3.

Підведення підсумків проведення вступних випробувань із Єременко С.А.
кандидатами на навчання до магістратури за спеціальністю 261 Пруський А.В.
«Пожежна безпека»

вересень
2019 р.

4.

Моніторинг готовності справ щодо акредитації освітніх програм Єременко С.А.
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Пруський А.В.
Терент’єва А.В.

вересень
2019 р.

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні за
виконання

Термін
Стан
виконання виконання

5.

Підготовка інформації про сучасний стан роботи бібліотеки з науково- Опанасенко С.В.
педагогічними працівниками, надання пропозицій щодо шляхів
удосконалення

вересень
2019 р.

6.

Стан інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності в Опанасенко С.В.
Інституті
Пруський А.В.
Терент’єва А.В.

жовтень
2019 р.

7.

Розгляд та затвердження пропозицій стосовно формування переліку Опанасенко С.В.
передплатних періодичних видань на 2020 рік

жовтень
2019 р.

8.

Підведення підсумків проведення вступних випробувань із Єременко С.А.
кандидатами на навчання до магістратури за спеціальністю 281 Терент’єва А.В.
«Публічне управління та адміністрування»

жовтень
2019 р.

9.

Підведення підсумків проведення вступних випробувань із Терент’єва А.В.
кандидатами на навчання до аспірантури за спеціальністю 281
«Публічне управління та адміністрування»

жовтень
2019 р.

10.

Підготовка звітів керівників кафедр про роботу в І семестрі 2019/2020
навчального року

11.

Організація та проведення навчально-екзаменаційної сесії у групах за Терент’єва А.В.
спеціальностями 261 «Пожежна безпека» та 281 «Публічне управління Пруський А.В.
та адміністрування» освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Керівники
кафедр

грудень
2019 р.
грудень
2019 р.

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні за
виконання

Термін
Стан
виконання виконання

12.

Підготовка звіту про стан виконання розпорядження Кабінету Шестакова Н.О.
Міністрів України «Про затвердження плану комплектування Біляєва О.В.
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 2019 рік»

грудень
2019 р.
(січень
2020 р.)

13.

Організація проведення відкритих занять

січень
2020 р.

14.

Підведення підсумків проведення зимової навчально-екзаменаційної Терент’єва А.В.
сесії слухачів заочної форми навчання за програмою підготовки Пруський А.В.
фахівців за спеціальностями 261 «Пожежна безпека» та 281 «Публічне
управління та адміністрування»

15.

Результати проведення акредитації
(магістерського) рівня вищої освіти

16.

Підготовка проекту плану комплектування Інституту державного Шестакова Н.О.
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 2021 рік

травень
2020 р.

17.

Підготовка та аналіз інформації про кількість слухачів, що пройшли Шестакова Н.О.
навчання у 2019/2020 навчальному році

червень
2020 р.

Шестакова Н.О.

освітніх

програм

другого Єременко С.А.

березень
2020 р.

квітень
2020 р.

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні за
виконання

Термін
Стан
виконання виконання

18.

Підготовка та аналіз інформації про виконання навчального Шестакова Н.О.
навантаження науково-педагогічними працівниками Інституту у
2019/2020 навчальному році

червень
2020 р.

19.

Підготовка звітів про підсумки роботи навчальних підрозділів за Керівники
2019/2020 навчальний рік
навчальних
підрозділів

червень
2020 р.

20.

Розгляд та схвалення робочих навчальних програм на 2020/2021 Бондаренко О.О.
навчальний рік
Терент’єва А.В.
Пруський А.В.
Кушнір В.А.
Хижняк В.В.
Шихненко К.І.
Павлов С.С.

червень
2020 р.

21.

Організація та підведення підсумків конкурсу «Кращий викладач Єременко С.А.
року»
Хамхіль А.А.

червень
2020 р.

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту
Начальник навчально-методичного відділу

С.А. Єременко

