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ПЛАН
роботи Вченої ради Інституту державного управління у сфері цивільного захисту на 2019 рік

№№
з/п

Зміст заходів

Відповідальний
за виконання

Термін
виконання

1.

Про основні завдання Вченої ради Інституту на 2019 рік

Волянський П.Б.

січень

2.

Звіт про наукову і науково-технічну діяльність ІДУЦЗ за 2018 рік

Михайлов В.М.

січень

3.

Звіт про виконання ініціативних науково-дослідних, дослідно- Потеряйко С.П.
конструкторських робіт ІДУЦЗ за 2018 рік

січень

4.

Річний фінансовий звіт за 2018 рік та затвердження фінансового Лойок С.В.
плану на 2019 рік

січень

5.

Про організацію підвищення кваліфікації фахівців цивільного Хижняк В.В.
захисту з використанням інформаційних технологій навчання

лютий

6.

Про удосконалення системи дистанційного навчання в ІДУЦЗ

лютий

7.

Про створення профілів наукових і науково-педагогічних
працівників у пошуковій системі для учених Google Scholar, Опанасенко С.В.
авторському (цифровому) ідентифікаторів ORCID, ResearchID

лютий

8.

Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрах Бондаренко О.О.
організації заходів цивільного захисту і профілактики пожеж та Пруський А.В.
безпеки життєдіяльності населення

лютий

9.

Про розміщення наукових праць наукових і науково-педагогічних Опанасенко С.В.
працівників в електронній бібліотеці ІДУЦЗ

березень

10.

Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрах Кушнір В.А.
домедичної підготовки і державної служби, управління та Терентʼєва А.В.

березень

Єременко С.А.
Костенко А.А.

Стан
виконання

навчання за міжнародними проектами
11.

Про
організацію
підвищення
кваліфікації
педагогічних Єременко С.А.
працівників навчальних пунктів АРЗСП ГУ (У) ДСНС України
Павлов С.С.

квітень

12.

Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрах мовної Шихненко К.І.
підготовки і авіації та авіаційного пошуку і рятування
Хижняк В.В.

квітень

13.

Про діяльність бібліотеки у 2018-2019 навчальному році

Опанасенко С.В.

травень

14.

Про хід виконання науково-дослідної роботи за темою “Наукове Бондаренко О.О.
обґрунтування завдань органів виконавчої влади у сфері
цивільного захисту при реалізації Кодексу цивільного захисту
України в сучасних умовах” (шифр роботи ‒ “Цивільний захист”)

травень

15.

Про професійний розвиток і підвищення кваліфікації педагогічних Єременко С.А.
і науково-педагогічних працівників Інституту в 2018-2019
навчальному році в контексті вимог Закону України “Про освіту”

червень

16.

Про результати атестації аспірантів за перший рік навчання на Мірко Н.В.,
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та переведення Терентʼєва А.В.
їх на другий курс

червень

17.

Звіт про діяльність аспірантури в 2018-2019 навчальному році

червень

18.

Про стан підготовки до внутрішньоінститутської наукової Михайлов В.М.
конференції на тему: “Розвиток функціонального навчання
фахівців у сфері цивільного захисту: теорія, практика,
перспективи”

червень

19.

Про роботу навчально-методичного відділу з методичного Шестакова Н.О.
забезпечення підготовки слухачів

червень

20.

Про стан підготовки до ХХІ Всеукраїнської наукової конференції Михайлов В.М.
на тему: “Сучасний стан цивільного захисту України та
перспективи розвитку”

червень

Мірко Н.В.

21.

Про підготовку до початку нового навчального року (2019-2020)

Єременко С.А.
Шестакова Н.О.

червень

22.

Про робочі навчальні програми та робочі навчальні плани Терентʼєва А.В.
підготовки слухачів заочної форми навчання за другим Пруський А.В.
(магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 261
“Пожежна безпека” та 281 “Публічне управління та
адміністрування”

серпень

23.

Про стан та перспективи роботи Інституту з міжнародної Михайлов В.М.
діяльності

серпень

24.

Про підготовку матеріально-технічної бази Інституту до нового Громадська Л.В.
2019-2020 навчального року

серпень

25.

Про підсумки прийому слухачів заочної форми навчання за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти та третім (освітньонауковим) івнем вищої освіти (доктора філософії) та завдання на
2020 рік

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

вересень

26.

Про організацію роботи з підготовки заявок на виконання НДР у Потеряйко С.П.
2020 році

вересень

27.

Про план наукової і науково-технічної діяльності ІДУЦЗ на 2020 Михайлов В.М.
рік

вересень

28.

Про стан організації діяльності кафедри державної служби, Терентʼєва А.В.
управління та навчання за міжнародними проектами з підготовки
слухачів заочної форми навчання за другим за другим
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

жовтень

29.

Затвердження тем дисертацій аспірантів першого року навчання за Терентʼєва А.В.
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

жовтень

30.

Затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів першого Мірко Н.В.

жовтень

року навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
31.

Про
результати
виконання
науково-дослідної
роботи Кушнір В.А.
“Моделювання алгоритму вирішення ситуаційних задач з
домедичної допомоги на місці події для навчання рятувальників
ДСНС України” (шифр ‒ “Ситуація”)

листопад

32.

Про результати виконання науково-дослідної роботи “Концепція Хижняк В.В.
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
пошуково-рятувальних сил суб'єктів державної авіації України на
засадах уніфікації освітнього та сертифікаційного процесів”
(шифр ‒ “ПРС”)

листопад

33.

Про реалізацію рішень наукового семінару в 2019 році

листопад

34.

Про результати популяризації Наукового збірника ІДУЦЗ та його Потреряйко С.П.
розвиток у світлі вимог МОН України

листопад

35.

Про
результати
виконання
науково-дослідної
роботи Терентʼєва А.В.
“Розроблення системи імітаційного моделювання для навчання
керівного складу і фахівців щодо управління в умовах
надзвичайних ситуацій” (шифр ‒ “Модель”)

грудень

36.

Про хід виконання науково-дослідної роботи “Наукові засади Сидоренко В.Л.
створення системи захисту критичної інфраструктури при
надзвичайних ситуаціях різного характеру” (шифр ‒ “Захист
критичної інфраструктури”)

грудень

37.

Про результати виконання плану ініціативних науково-дослідних Потеряйко С.П.
робіт ІДУЦЗ в 2019 році
Керівники

Згідно
з технічними

Михайлов В.М.

структурних
підрозділів

завданнями

38.

Про тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт Потеряйко С.П.
ІДУЦЗ на 2020 рік

грудень

39.

Про правила прийому на навчання до ІДУЦЗ в 2020 році

грудень

Учений секретар

З проектом плану ознайомлені:
Романюк І.П.
Михайлов В.М.
Єременко С.А.
Громадська Л.В.

Єременко С.А.

Л.М. Петренко

