РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 20 червня 2019 року
1. Інформація про виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
ІДУЦЗ.
Доповідач: учений секретар Інституту,
канд. екон. наук Кравченко Ю.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
Інституту взяти до відома.
2. Про
аспірантами.

результати

виконання

індивідуальних

планів

роботи

Доповідач:
завідувач
кафедри
державної служби, управління та
навчання за міжнародним проектами
Інституту, д-р наук з держ. упр., проф.
Терент`єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити результати виконання індивідуальних планів роботи
аспірантами.
2. Аспірантам підготуватися до звітування в серпні-вересні 2019 року про
виконану роботу протягом першого року навчання в аспірантурі.
3. Звіт про діяльність аспірантури в 2018-2019 навчальному році.
Доповідач: т.в.о. завідувача аспірантури,
канд. наук з держ. упр. Мірко Н.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу аспірантури в 2018-2019 навчальному році схвалити.
4. Про навчально-методичну роботу в 2018-2019 навчальному році.
Доповідач:
т.в.о.
начальника
навчально-методичного відділу, майор
служби цивільного захисту Біляєва О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про навчально-методичну роботу в 2018-2019 навчальному
році взяти до відома.

2. Розглянути питання про навчально-методичну роботу в 2018-2019
навчальному році у вересні 2019 року після обговорення на Методичній раді
Інституту.
5. Про стан підготовки до 21 Всеукраїнської науково-практичної
конференції на тему: «Сучасний стан цивільного захисту України та
перспективи розвитку».
Доповідач:
начальник
наукового
відділу Інституту, канд. військ. наук,
доц. Потеряйко С.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про стан підготовки до 21 Всеукраїнської науковопрактичної конференції на тему: «Сучасний стан цивільного захисту України
та перспективи розвитку» взяти до відома.
2. Науковому відділу (Потеряйку С.П.) продовжити роботу згідно
Комплексного плану Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту щодо підготовки до проведення 21 Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових
умовах», затвердженого начальником Інституту від 19.06.2019.
6. Про розгляд заявки та технічного завдання на виконання НДР
кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення.
Доповідач:
професор
кафедри
профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення Інституту
(Голова Ради трудового колективу
Інституту), канд. юр. наук Васильєв І.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести зміни до теми НДР, затвердивши її в наступній редакції:
«Наукове обґрунтування методичного забезпечення організації заходів з
оповіщення та евакуації людей з будинків та споруд при пожежі».
2. Схвалити заявку та технічне завдання на виконання НДР «Наукове
обґрунтування методичного забезпечення організації заходів з оповіщення та
евакуації людей з будинків та споруд при пожежі».
7. Про розгляд теми, заявки та технічного завдання на виконання
НДР на тему: «Наукове обґрунтування змісту навчання з адміністрування
діяльності структурних підрозділів ДСНС України» (шифр –
«Адміністрування»).
Доповідач: учений секретар Інституту,
канд. екон. наук Кравченко Ю.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити тему НДР «Наукове обґрунтування змісту навчання з
адміністрування діяльності структурних підрозділів ДСНС України» (шифр –
«Адміністрування»).
2. Заявку та технічне завдання на виконання НДР «Наукове

обґрунтування змісту навчання з адміністрування діяльності структурних
підрозділів ДСНС України» винести на розгляд Вченої Ради після внесення
змін до Плану наукової і науково-технічної діяльності Державної служби
України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік.
8. Кадрові питання. Вибори на посаду доцента кафедри державної
служби, управління та навчання за міжнародними проектами.
Доповідач:
начальник
відділу
персоналу та адміністративної роботи
Інституту,
підполковник
служби
цивільного захисту Нешпор О.В.
УХВАЛИЛИ:
1.
Включити
в
бюлетені
для
голосування
кандидатуру
Кропивницького Р.С., підполковника служби цивільного захисту, канд. наук з
держ. упр.
2. Обрати лічильну комісію в складі:
Громадської Л.В., заступника начальника Інституту (з матеріальнотехнічного забезпечення);
Пруського А.В., підполковника служби цивільного захисту, начальника
кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення Інституту,
канд. тех. наук, доц.;
Потеряйка С.П., начальника наукового відділу Інституту, канд. військ.
наук, доц.
3. Затвердити протокол лічильної комісії №2 (протокол лічильної комісії
додається).
9. Різне.
1. Про розгляд навчальної програми підготовчих курсів для
проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Доповідач: завідувач кафедри мовної
підготовки Інституту, канд. пед. наук
Шихненко К.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити навчальну програму підготовчих курсів для проходження
атестації щодо вільного володіння державною мовою.
2. Про затвердження освітньо-професійної програми, навчального та
робочого навчального планів підготовки здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» галузь
знань 26 «Цивільна безпека».
Доповідач:
начальник
кафедри
профілактики
пожеж
та
безпеки
життєдіяльності населення Інституту, канд.
тех. наук, доц., підполковник служби
цивільного захисту Пруський А.В.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити освітньо-професійну програму, навчальний та робочий
навчальний плани підготовки здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» галузь знань
26 «Цивільна безпека».
3. Про затвердження освітньо-професійної програми, навчального та
робочого навчального планів підготовки здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління та
адміністрування».
Доповідач: завідувач кафедри державної
служби, управління та навчання за
міжнародним проектами Інституту, д-р
наук з держ. упр., проф. Терент`єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити освітньо-професійну програму, навчальний та робочий
навчальний плани підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського)
рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузь
знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Голова Вченої ради

П.Б. Волянський

Учений секретар

Ю.П. Кравченко

