РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 23 квітня 2019 року
1. Інформація про виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
Інституту
Доповідач: Кравченко Ю.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
Інституту взяти до відома.
2. Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних
працівників навчальних пунктів АРЗСП ГУ (У) ДСНС України
Доповідач: Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. До 30.04.2019 поінформувати департамент реагування на
надзвичайні ситуації та департамент персоналу Державної служби України з
надзвичайних ситуацій щодо стану справ з затвердження навчальних планів
та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійнотехнічних навчальних закладів системи ДСНС.
3. До 17.05.2019 сформувати та подати до МОН України Ліцензійну
справу щодо провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
для осіб з вищою освітою на рівні підвищення кваліфікації педагогічних
працівників навчальних пунктів АРЗСП ГУ (У) ДСНС України в Інституті
державного управління у сфері цивільного захисту (Відповідальні:
Єременко С.А., Павлов С.С.).
3. Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрі мовної
підготовки
Доповідач: Шихненко К.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Науково-педагогічним працівникам кафедри на постійній основі
проводити роботу щодо підвищення якості навчального процесу та задоволення освітніх потреб слухачів Інституту.

4. Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрі авіації та
авіаційного пошуку і рятування
Доповідач: Хижняк В.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Науково-педагогічним працівникам кафедри на постійній основі
проводити роботу щодо підвищення якості навчального процесу та залучення
слухачів до Інституту за напрямами діяльності кафедри.
3. Схвалити Робочу навчальну програму підвищення кваліфікації фахівців, що залучаються до координації заходів реагування служб пошуку і рятування при проведенні операцій з авіаційного пошуку та рятування в районі відповідальності аеродромів (злітно-посадових майданчиків) за пошук і рятування
(у галузі знань «Цивільна безпека»).
5. Про діяльність бібліотеки у 2018-2019 навчальному році
Доповідач: Опанасенко С.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу бібліотеки за 2018 рік та І квартал 2019 року схвалити.
2. Завідувачу бібліотеки (Опанасенко С.В.) до 31.11.2019 надати
пропозиції щодо шляхів покращення роботи бібліотеки.
6. Про хід виконання науково-дослідної роботи за темою “Наукове
обґрунтування завдань органів виконавчої влади у сфері цивільного
захисту при реалізації Кодексу цивільного захисту України в сучасних
умовах” (шифр роботи ‒ “Цивільний захист_2020”)
Доповідач: Бондаренко О.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити виконану роботу за темою НДР «Наукове обґрунтування
завдань органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту при реалізації
Кодексу цивільного захисту України в сучасних умовах».
7. Про затвердження теми і схвалення заявки НДР кафедри
профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
Доповідач: Пруський А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити тему НДР «Організаційні засади управління оповіщенням
та евакуацією людей із будинків та споруд у разі виникнення пожежі».
2. Заявку НДР кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення доопрацювати і розгляд перенести на наступне
засідання Вченої Ради.

8. Про підсумки конкурсу «Кращий науковець року» в Інституті
Доповідач: Потеряйко С.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Переможцями конкурсу «Кращий науковець року» за підсумками
роботи у 2018 році в Інституті визнати:
перше місце − професора кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення к.т.н., доц. Сидоренка В.Л. (905 балів);
друге місце − заступника начальника наукового відділу к.т.н., доц.
Юрченка В.О. (240 балів);
третє місце − доцента кафедри організації заходів цивільного захисту
к.т.н., доц., с.н.с. Гудовича О.Д. (190 балів).
2. Науковому відділу Інституту поінформувати Департамент персоналу
ДСНС України щодо результатів проведення конкурсу «Кращий науковець року»
та відзначення і заохочення переможців з нагоди Дня науки (відповідальний –
Потеряйко С.П., термін − до 26.04.2019).
3. Науковому відділу та кафедрам Інституту спільно розробити зміни та
доповнення до Положення про конкурс «Кращий науковець року», в основу
якого покласти якісне незалежне оцінювання наукових здобутків учасників
конкурсу (відповідальні – Потеряйко С.П., керівники кафедр Інституту, термін
− до 30.10.2019).
9. Про внесення змін у калькуляцію оплати навчання в аспірантурі
Доповідач: Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити запропоновані зміни і внести їх до калькуляції оплати
навчання в аспірантурі.
10. Різне.
Про програми вступних випробувань для осіб, що вступають на
навчання для отримання ступеня магістра та для отримання ступеня
доктора філософії в 2019 році.
Доповідач: Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити програми вступних випробувань для осіб, що вступають на
навчання для отримання ступеня магістра та для отримання ступеня доктора
філософії в 2019 році.
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