РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 26 березня 2019 року
1. Про виконання рішень Вченої ради Інституту.
Доповідач:
учений секретар Інституту, д-р
Петренко Л.М.

пед.

наук,

с.н.с.

УХВАЛИЛИ:
1.
Рішення Вченої ради від 26.06.2018 р. (протокол № 6) щодо
проведення лекції для наукових та науково-педагогічних працівників Інституту
відносно вимог до написання наукових статей у фахові видання з державного
управління (виконавець: Терентʼєва А.В.) та рішенням Вченої ради від 27.12.2018
р. (протокол № 15), яким запропоновано схвалення Концепції проведення у травні
2019 року науково-практичної конференції ІДУЦЗ «Наукове забезпечення
освітньої діяльності у сфері цивільного захисту» з доопрацюванням матеріалів
підготовки (виконавець: Потеряйко С. П.) вважати виконаними і зняти з контролю.
2.
На виконання рішення Вченої ради від 05.12.2018 р. (протокол № 14)
щодо необхідності впровадження наукових результатів НДР у навчальний процес
Інституту з подальшим наданням до 10 жовтня 2019 року актів впровадження
начальнику наукового відділу Потеряйко С.П. розробити Положення про
впровадження наукових результатів НДР і винести його для обговорення на
засіданні Вченої ради до 1 липня 2019 року.
2. Про організацію підвищення кваліфікації фахівців цивільного
захисту з використанням інформаційних технологій навчання.
Доповідач: завідувач кафедри авіації та авіаційного
пошуку і рятування, канд. техн. наук, с.н.с. Хижняк В.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити досвід інноваційної роботи кафедри авіації та авіаційного
пошуку і рятування зі створення інформаційного освітнього середовища шляхом
упровадження комп’ютерно орієнтованого дидактичного проектування.
2. Колективу кафедри авіації та авіаційного пошуку і рятування узагальнити в науковій статті висвітлений досвід роботи зі створення інформаційного освітнього середовища шляхом упровадження комп’ютерно орієнтованого дидактичного проектування та подати її для публікації в Науковий збірник Інституту.

3. Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрі домедичної
підготовки.
Доповідач:
завідувач кафедри домедичної підготовки Інституту, канд.
мед. наук, с.н.с. Кушнір В.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію взяти до відома.
2.
Науково-педагогічному колективу кафедри на постійній основі
проводити роботу щодо підвищення якості освітнього процесу та залучення слухачів до Інституту за напрямом своєї діяльності.
4. Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрі державної
служби, управління та навчання за міжнародними проектами.
Доповідач:
завідувач кафедри державної служби, управління та
навчання за міжнародним проектами Інституту, д-р наук з
держ. упр., професор Терентʼєва А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
1.
Науково-педагогічному колективу кафедри на постійній основі
проводити роботу щодо підвищення якості навчального процесу та залучення слухачів до Інституту за напрямами діяльності кафедри.
5. Про створення профілів наукових і науково-педагогічних працівників у
пошуковій системі для учених Google Scholar, авторських (цифрових)
ідентифікаторах ORCID, ResearchID
Доповідач:
Бібліотекар Опанасенко С.В.
УХВАЛИЛИ:
1. 1. Інформацію про створення профілів наукових і науково-педагогічних
працівників у пошуковій системі для учених Google Scholar та авторських
(цифрових) ідентифікаторах як основи для вдосконалення оцінювання результатів
роботи науково-педагогічних працівників Інституту взяти до уваги.
2. Завідувачам кафедр, начальникам наукового відділу (Потеряйко С.П.) і
навчального відділу підвищення кваліфікації та атестації педагогічних
працівників у сфері цивільного захисту (Павлов С.С.) до кінця квітня 2019 р.
завершити роботу з реєстрації науково-педагогічних працівників Інституту в
пошуковій системі для учених Google Scholar та авторських (цифрових)
ідентифікаторах ORCID, ResearchID.

6. Про розміщення наукових праць наукових і науково-педагогічних
працівників в електронній бібліотеці ІДУЦЗ
Доповідач:
Бібліотекар Опанасенко С.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Завершити внесення наукових праць наукових і науково-педагогічних
працівників в електронну бібліотеку Інституту до кінця квітня 2019 р.
2. Про завершення даної роботи завідувачам кафедр та начальникам
наукового відділу (Потеряйко С.П.) і навчального відділу підвищення кваліфікації
та атестації педагогічних працівників у сфері цивільного захисту (Павлов С.С.)
доповісти на засіданні Вченої ради в травні 2019 р.
7. Різне.
Про хід підготовки Наукового збірника до включення у категорію
фахових видань.
Доповідач: начальник наукового відділу Потеряйко С.П.,
канд. військ. наук, доцент.
УХВАЛИЛИ:
1.
Науковому відділу спільно з відділом економіки і фінансів та
помічником начальника Інституту (з правової роботи) до 10.04.2019 р. опрацювати
отриману пропозицію від ФОП «Усенко Ольга Вікторівна» щодо укладання угоди
з надання послуг зі створення, наповнення, супроводження веб-сайту Наукового
збірника ІДУЦЗ, а також отримання ISSN-print, ISSN-online, цифрового
ідентифікатора DOI для Наукового збірника ІДУЦЗ.
Голова Вченої ради

П.Б. Волянський

Учений секретар

Л.М. Петренко

