ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД__________
НАКАЗ
(з основної діяльності)
06.02.2019

Київ

№ 31

Про забезпечення виконання рішення
Методичної ради Інституту від
15.11.2018

Відповідно до рішення Методичної ради Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту від 15.11.2018, протокол № 1 та з
метою забезпечення здійснення контролю за якістю освітнього процесу,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Графік перевірки кафедр Інституту у 2019 році, що
додається.
2. Затвердити персональний склад Комісії Інституту щодо перевірки
діяльності кафедр (далі — Комісія) що додається.
3. Затвердити План перевірки діяльності кафедр Інституту що додається.
4. Голові Комісії (Єременку С.А.) забезпечити надання на затвердження
начальнику Інституту довідки щодо перевірки діяльності кафедри у
триденний термін з моменту завершення перевірки.
5. Наказ Інституту від 29.12.2018 № 184 “Про затвердження
персонального складу Комісії ІДУЦЗ щодо перевірки діяльності кафедр”
вважати таким, що втратив чинність.
6. Сектору документального забезпечення та архівної роботи
(Яновській М.М.) довести даний наказ до відома осіб, що їх стосується.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Інституту

П.Б. Волянський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ІДУЦЗ
06.02.2019 № 31

ГРАФІК
перевірки кафедр Інституту у 2019 році
№
Назва кафедри
з/п
1. Кафедра організації заходів цивільного захисту
Кафедра державної служби, управління та навчання за
2.
міжнародними проектами
3. Кафедра домедичної підготовки
4. Кафедра авіації та авіаційного пошуку і рятування
5. Кафедра мовної підготовки
Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту
«_______»__________________ 2019 р.

Дата
проведення
з 4 по 29.03
з 1 по 26.04
з 6 по 31.05
з 1 по 25.10
з 4 по 29.11

Єременко С.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ІДУЦЗ
06.02.2019 № 31

Комісія Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту щодо перевірки діяльності кафедр
Голова Комісії
заступник начальника Інституту (з навчальної та
ЄРЕМЕНКО
- методичної роботи), полковник служби цивільного
Сергій Анатолійович
захисту
Заступник Голови
начальник навчально-методичного відділу Інституту,
Комісії
- полковник служби цивільного захисту,
ШЕСТАКОВА
Наталія Олександрівна
Секретар Комісії
ДОБРОВОЛЬСЬКА
Наталія
Альбертівна
Члени Комісії:
БІЛЯЄВА
Ольга
В'ячеславівна
МІНСЬКА
Юлія
Юріївна
МОНАСТИРЕЦЬКИЙ
Вадим
Вікторович
ПОТЕРЯЙКО
Сергій
Петрович

- методист навчально-методичного відділу Інституту

- заступник начальника навчально-методичного відділу
Інституту, майор служби цивільного захисту
- методист навчально-методичного відділу Інституту
- викладач-методист навчально-методичного відділу
Інституту, підполковник служби цивільного захисту
- начальник наукового відділу Інституту

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

С.А. Єременко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ІДУЦЗ

06.02.2019 № 31

План перевірки
діяльності кафедр Інституту
Відповідно до рішення Методичної ради Інституту від 15.11.2018,
протокол №1 та затвердженого графіка перевірки кафедр провести
перевірку стану організації навчальної, методичної, наукової та
організаційної роботи на кафедрах Інституту з наступних питань:
1. Роль керівника кафедри в організації навчальної, методичної, наукової та
організаційної роботи.
2. Наявність та відповідність вимогам нормативних документів навчальнометодичної документації на кафедрі:
2.1 номенклатура справ кафедри
2.2 положення про кафедру (копія)
2.3 посадові інструкції науково-педагогічних
забезпечення кафедри

працівників

та

кадрове

2.4 плани роботи кафедри (семестрові)
2.5 індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників
2.6 протоколи засідань кафедри (за всі роки з моменту створення кафедри)
2.7 звіти про роботу кафедри
2.8 звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічних
працівників кафедри за навчальний рік
2.9 журнал обліку контрольних та взаємних відвідувань занять
2.10 документи про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
кафедри (копії діючих)
2.11 журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
2.12 журнал обліку консультацій*
2.13 освітні програми*
2.14 навчальні плани, робочі навчальні плани*
2.15 навчальні та робочі навчальні програми дисциплін спеціальності*
2.16 навчальні та робочі навчальні програми за профільними напрямами
діяльності кафедри
2.17 навчально-методичні матеріали забезпечення дисциплін спеціальності*
2.18 навчально-методичні матеріали забезпечення за профільними напрямами
діяльності кафедри

2.19 письмові роботи слухачів (результати вхідного та вихідного контролю,
модульні роботи, реферати, випускні роботи)
2.20 письмові роботи слухачів, які навчаються заочно*
2.21 журнали обліку роботи навчальних груп
2.22 акти про списання та знищення письмових робіт слухачів (копії)
2.23 результати аналізу анонімного анкетного опитування слухачів по
завершенню навчання
2.24 технічне та методичне оформлення закріпленої за кафедрою навчальної
аудиторії
*для випускаючих кафедр

3. Рівень проведення занять кожним науково-педагогічним працівником
кафедри (наявність навчально-методичного забезпечення, відповідність
тематики затвердженому розкладу, розрахунку часу, доступність та
інформативність при викладенні матеріалу, зворотній зв'язок з аудиторією
тощо).
4. Наукова діяльність кафедри.
5. Стан трудової дисципліни.
6. Особливі здобутки кафедри.

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

С.А. Єременко

