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

19.04.2019

Київ

№ 74

Про внесення змін до додатку до
Положення про організацію освітнього
процесу в Інституті державного управління
у сфері цивільного захисту

У зв'язку з набранням чинності окремих наказів ДСНС та МОН
України, з метою якісної та ефективної організації освітнього процесу в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (далі – Інститут)
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до додатку до Положення про організацію освітнього
процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (далі
– Положення), затвердженого наказом Інституту від 04.09.2015 року № 112,
(із змінами Наказ ІДУЦЗ від 16.11.2018 №158), виклавши його в новій
редакції, що додається.
2. Начальникам структурних підрозділів Інституту довести зміст
додатку до Положення до відома осіб начальницького складу служби
цивільного захисту Інституту, працівників підпорядкованих підрозділів та
забезпечити його виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Інституту (з навчальної та методичної роботи) полковника
служби цивільного захисту Єременка С.А.

Начальник Інституту

П.Б. Волянський

Додаток 1

Перелік форм документів,
що використовуються в освітньому процесі
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
№
з/п
1.

2.

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Назва форми документа
Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819
(із змінами, внесеними постановою КМУ від 28.03.2018 р. № 230)
Посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації
цільового призначення) у сфері цивільного захисту
Постанова КМУ від 21 листопада 2012 р. № 1115
Посвідчення про підготовку з надання домедичної допомоги
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 р. № 15, Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (для ДСНС)
Наказ ДСНС України від 20.12.2018 № 744
Список голів екзаменаційних комісій у закладах вищої освіти цивільного
захисту
Список комісій з персонального розподілу випускників закладів вищої освіти
цивільного захисту
Строки проведення випуску молодих фахівців у закладах вищої освіти
цивільного захисту
Доповідна записка про підсумки роботи закладу вищої освітин цивільного
захисту за навчальний рік
Звітні дані про підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладів вищої освіти
Розрахунок середньорічної чисельності курсантів та слухачів, які навчаються
за рахунок державного замовлення
Загальна чисельність осіб, які навчаються на денній формі навчання за
рахунок коштів державного бюджету
Загальна чисельність осіб, які навчаються на заочній формі навчання за
рахунок коштів державного бюджету
Загальна чисельність осіб, які навчаються на денній формі навчання за
рахунок коштів юридичних та фізичних осіб
Загальна чисельність осіб, які навчаються на заочній формі навчання за
рахунок коштів юридичних та фізичних осіб
Загальна чисельність осіб, які навчаються в ад’юнктурах і докторантурах за
рахунок коштів державного бюджету
Загальна чисельність осіб, які навчаються в ад’юнктурах і докторантурах за
рахунок юридичних та фізичних осіб
Звіт про міжнародне співробітництво (перебування у відрядженні)
працівників закладів вищої освіти цивільного захисту
Характеристика прийому до закладу вищої освіти
Результати прийому до закладу вищої освіти
Результати прийому та конкурс до закладу вищої освіти

Шифр форми
Додаток 2 до
Порядку
Додаток до
Порядку
Додаток 2 до
пункту 3.14
Типового
положення

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 7-1
Додаток 7-2
Додаток 8
Додаток 9-1
Додаток 9-2
Додаток 9-3
Додаток 9-4
Додаток 9-5
Додаток 9-6
Додаток 11
Додаток 12-1
Додаток 12-2
Додаток 12-3

№
з/п

Назва форми документа

Дані щодо штатної та фактичної чисельності постійного та перемінного
складу
4.18. Дані щодо штатної та фактичної чисельності перемінного складу
4.19. Якість наукового і науково-педагогічного (педагогічного) складу
4.17.

4.20.

Інформація про заплановані конференції (семінари) на наступний тиждень.

Інформація про проведені конференції (семінари)
Інформація щодо обсягів видання навчальної та наукової літератури
4.22.
протягом року
Наказ МОН України від 13.02.2019 № 179
5.
5.1.
Заява щодо участі в конкурсному відборі на навчання
Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для
5.2.
здобуття вищої освіти
5.3.
Відомість вступного випробування
Наказ про зарахування на навчання
5.4.
5.5. Додаток до наказу про зарахування на навчання
4.21.

5.6.

Журнал реєстрації вступників

Журнал реєстрації видачі академічних довідок
5.8. Журнал реєстрації виданих дипломів
5.9. Довідка-виклик
5.10. Заява магістр ЄФВВ ЄВІ
6. Наказ МВС України від 21.10.2014 р. № 1112
Журнал персонального обліку слухачів з функціонального навчання та
6.1.
виданих їм посвідчень про функціональне навчання у сфері ЦЗ
7. Документи, що розроблено Інститутом
7.1.
Диплом магістра*
Додаток до диплома магістра*
7.2.
7.3.
Свідоцтво про закінчення аспірантури*
Посвідчення про спеціальне навчання з мовної підготовки
7.4.
7.5.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
Посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань
7.6.
пожежної безпеки
7.7.
Посвідчення щодо вільного володіння українською мовою
7.8.
Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації
7.9.
Довідка про визначення рівня володіння іноземною мовою
7.10. Довідка (на вимогу)
7.11. Довідка про завершення навчання
7.12. Журнал обліку роботи навчальної групи
7.13. Журнал реєстрації видачі посвідчень про закінчення навчання
7.14. Книга обліку виданих свідоцтв про підвищення кваліфікації
7.15. Журнал видачі заліково-екзаменаційних відомостей
7.16. Журнал обліку відкритих та контрольних відвідувань занять
5.7.

Шифр форми
Додаток 14-1
Додаток 14-2
Додаток 16
Додаток 17
Додаток 18
Додаток 19
Н-1.01.3.1
Н-1.01.3.2
Н-1.02
Н-1.03.1
Н-1.03.2
Н-2.01
Н-3.01
Н-4.01
Н-4.01
Н-1.01.4.1
Додаток 10
ІДУЦЗ
ІДУЦЗ-1.01
ІДУЦЗ-1.02
ІДУЦЗ-1.03
ІДУЦЗ-1.04
ІДУЦЗ-1.05
ІДУЦЗ-1.06
ІДУЦЗ-1.07
ІДУЦЗ-1.08
ІДУЦЗ-2.01
ІДУЦЗ-2.02
ІДУЦЗ-2.03
ІДУЦЗ-3.01
ІДУЦЗ-3.02.01
ІДУЦЗ-3.02.02
ІДУЦЗ-3.03
ІДУЦЗ-3.04.01

№
з/п
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23
7.24.
7.25.
7.26.
7.27.
7.28.
7.29.
7.30.
7.31.
7.32.
7.33.
7.34.
7.35.
7.36.
7.37.
7.38.
7.39.
7.40.
7.41.
7.42.
7.43.
7.44.
7.45.
7.46.
7.47.
7.48.

Назва форми документа

Шифр форми

Електронний журнал обліку слухачів
Журнал обліку контрольних та взаємних відвідувань занять викладачами
кафедри
Журнал реєстрації заяв на отримання посвідчення без проходження атестації
Журнал реєстрації учасників атестації щодо вільного володіння українською
мовою
Журнал обліку виданих посвідчень щодо вільного володіння державною
мовою
Журнал видачі зошитів із завданнями та бланків відповідей
Залікова відомість
Відомість видачі посвідчень (свідоцтв) про навчання
Графік навчального процесу
Розклад
Робоча програма
Індивідуальний план роботи
План роботи кафедри на І (ІІ) семестр
Звіт кафедри
Заявка-анкета фізичної особи
Заявка-анкета юридичної особи
Анкета слухача
Анкета слухача по завершенню навчання
Навчальний план
Робочий навчальний план
Екзаменаційний листок

ІДУЦЗ-3.04.02

Відомість реєстрації прибуття слухачів заочної форми навчання

ІДУЦЗ-11.04

Журнал обліку рецензування індивідуальних завдань (модульних та
курсових робіт (проектів)) виконаних слухачами заочної форми навчання
Відомість видачі довідок-викликів на навчально-екзаменаційну сесію
Відомість обліку успішності
Графік індивідуального складання сесії
Журнал навчальних занять учбової групи заочної форми навчання
Графік консультацій викладачів ІДУЦЗ для слухачів заочної форми навчання
Відомість видачі перепусток слухачам заочної форми навчання
Журнал реєстрації відомостей і аркушів
успішності слухачів заочної форми навчання
Зведена відомість успішності
Анкета кандидата на навчання

Заступник начальника Інституту

ІДУЦЗ-3.04.03
ІДУЦЗ-3.05.01
ІДУЦЗ-3.05.02
ІДУЦЗ-3.05.03
ІДУЦЗ-3.05.04
ІДУЦЗ-4.01
ІДУЦЗ-4.02
ІДУЦЗ-5.01
ІДУЦЗ-5.02
ІДУЦЗ-6.01
ІДУЦЗ-7.01
ІДУЦЗ-8.01
ІДУЦЗ-9.01
ІДУЦЗ-10.01
ІДУЦЗ-10.02
ІДУЦЗ-10.03.01
ІДУЦЗ-10.03.02
ІДУЦЗ-11.01
ІДУЦЗ-11.02
ІДУЦЗ-11.03

ІДУЦЗ-11.05
ІДУЦЗ-11.06
ІДУЦЗ-11.07
ІДУЦЗ-11.08
ІДУЦЗ-11.09
ІДУЦЗ-11.10
ІДУЦЗ-11.11
ІДУЦЗ-11.12
ІДУЦЗ-11.13
ІДУЦЗ-11.14

(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

