РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 5 грудня 2018 року
1. Вибори заступника голови Вченої ради Інституту.
Доповідач:
голова Вченої ради, начальник Інституту,
д-р держ. упр., проф. Волянський П.Б.
УХВАЛИЛИ:
обрати заступником голови Вченої ради Михайлова В.М., заступника
начальника Інституту (з науково-дослідної роботи), канд.наук держ.упр.
2. Розгляд та затвердження заключного звіту з виконання НДР:
“Наукове обґрунтування змісту навчання щодо підвищення кваліфікації
державних службовців системи ДСНС України” (шифр – “Інновація”).
Доповідачі:
завідувач кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародним
проектами Інституту,
д-р наук з держ. упр., професор Терент`єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
схвалити заключний звіт з виконання НДР: “Наукове обґрунтування змісту
навчання щодо підвищення кваліфікації державних службовців системи ДСНС
України” (шифр – “Інновація”) № держреєстрації 0117U004058.
3. Розгляд та затвердження заключного звіту про виконання НДР:
“Наукове обґрунтування змісту навчання керівників і працівників
підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту центральних,
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
суб'єктів господарювання” (шифр − „Зміст”).
Доповідач:
заступник начальника наукового відділу Інституту, канд.техн.наук, доцент
Юрченко В.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Результати діяльності виконавців НДР „Наукове обґрунтування змісту
навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань
цивільного захисту центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання” (шифр — Зміст)
(державний реєстраційний № 0118U003080) схвалити.

2. Відзначити доцільність подальшого впровадження результатів виконаної
НДР у закладах вищої освіти України.
3. Рекомендувати ІДУЦЗ здійснити моніторинг та перегляд існуючих
освітніх програм підготовки фахівців з питань цивільного захисту за другим
(магістерським) рівнем за спеціальністю 281 “Публічне управління та
адміністрування” з урахуванням результатів виконаної НДР після проходження
акредитації.
4. Розгляд та затвердження заключного звіту про виконання НДР:
“Наукове обґрунтування удосконалення системи підвищення кваліфікації
керівників та фахівців підвідомчих установ та державних підприємств
функціональних підсистем ЄДСЦЗ” (шифр - “СПК”).
Доповідач:
заступник начальника наукового відділу Інституту, канд.техн.наук, доцент
Юрченко В.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Результати діяльності виконавців НДР “Наукове обґрунтування
удосконалення системи підвищення кваліфікації керівників та фахівців
підвідомчих установ та державних підприємств функціональних підсистем
ЄДСЦЗ"(шифр -СПК)(державний реєстраційний № 0118U003077) схвалити.
5. Розгляд та схвалення Правил прийому на навчання до ІДУЦЗ в 2019
році.
Доповідач:
завідувач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності
населення Інституту,
канд. техн. наук, доцент,
підполковник служби цивільного захисту Пруський А.В.
УХВАЛИЛИ:
Схвалити Правила прийому на навчання до ІДУЦЗ в 2019 році.
6. Про оптимізацію змісту та структури аудиторного навантаження
слухачів з профільних дисциплін шляхом збільшення кількості годин для
практичних занять.
Доповідач:
методист навчально-методичного відділу Інституту Добровольська Н.А.

УХВАЛИЛИ:
інформацію Добровольської Н.А., методиста навчально-методичного відділу
Інституту про оптимізацію змісту та структури аудиторного навантаження слухачів

з профільних дисциплін шляхом збільшення кількості годин для практичних занять
взяти до відома.
7. Про стан виконання заходів щодо внесення наукового збірника ІДУЦЗ
до переліку фахових. Про рекомендацію до друку Наукового збірника ІДУЦЗ.
Доповідач:
начальник наукового відділу Інституту, канд.військ.наук, доц. Потеряйко С.П.

УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити роботу з реалізації заходів щодо внесення Наукового
збірника ІДУЦЗ до переліку фахових видань МОН України.
2. Рекомендувати до друку Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018 до друку
(зміст додається).
8. Про Тематичний план ініціативних НДР (ДКР) ІДУЦЗ на 2019 рік.
Доповідач:
начальник наукового відділу Інституту, канд.військ.наук, доцент
Потеряйко С.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Тематичний план ініціативних НДР (ДКР) ІДУЦЗ на 2019 рік.
2. Керівникам ініціативних НДР, початок дослідження яких планується на
2019 рік, до 11 грудня 2018 року розробити технічні завдання для їх виконання.
9. Аналіз впровадження виконаних науково-дослідних работ в ІДУЦЗ.
Доповідач:
начальник наукового відділу Інституту, канд.військ.наук, доцент
Потеряйко С.П.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію щодо впровадження результатів НДР у 2018 році взяти до
відома.
2. Керівникам НДР, виконання яких завершується у 2018 році, в наступному
році передбачити впровадження наукових результатів НДР у навчальний процес
Інституту та до 10 жовтня 2019 року подати акти впровадження до наукового
відділу.
10. Про рекомендацію до друку Навчального посібника для підготовки
фахівців першого (освітньо-професійного) рівня галузі знань 22 “Охорона
здоров'я”, спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія” (1 курс) за
загальною редакцією Волянського П.Б. та Гринзовського А.М.
Доповідач:
завідувач кафедри домедичної підготовки Інституту,

канд. мед. наук, с.н.с. Кушнір В.А.

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати до друку Навчальний посібник для підготовки фахівців
першого (освітньо-професійного) рівня галузі знань 22 “Охорона здоров'я”,
спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія” (1 курс) за загальною редакцією
Волянського П.Б. та Гринзовського А.М.
Рецензенти: Гудима А.А., завідувач кафедри медицини катастроф та військової
медицини
Тернопільського
державного
медичного
університету
ім. І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор;
Шепітько К.В., завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини
Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, доцент.
11. Різне.
Голова Вченої ради
Учений секретар

П.Б. Волянський
Л.М. Петренко

