РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 06 березня 2019 року
1. Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрі організації
заходів цивільного захисту.
Доповідач:
завідувач кафедри організації заходів цивільного захисту
Інституту канд. військ. наук, доц. Бондаренко О.О.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію завідувача кафедри організації заходів цивільного
захисту Інституту, канд. військ. наук, доц. Бондаренка О.О. про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрі організації заходів цивільного захисту
взяти до відома.
2.
Науково-педагогічному колективу кафедри на постійній основі
проводити роботу щодо підвищення якості освітнього процесу та залучення
слухачів до Інституту за напрямами діяльності кафедри.
2. Про стан і перспективи підготовки слухачів на кафедрі
профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
Доповідач:
завідувач кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення Інституту, канд. техн. наук, доц.,
підполковник служби цивільного захисту Пруський А.В.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію завідувача кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення Інституту, канд. техн. наук, доц., підполковника
служби цивільного захисту Пруського А.В. про стан і перспективи підготовки
слухачів на кафедрі профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
взяти до відома.
2.
Науково-педагогічному колективу кафедри на постійній основі
проводити роботу щодо підвищення якості навчального процесу та залучення
слухачів до Інституту за напрямами діяльності кафедри.
3. Про схвалення річного фінансового звіту за 2018 рік.
Доповідач:
начальник відділу економіки і фінансів (головний бухгалтер)
Інституту, підполковник служби цивільного захисту
Лойок С.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Річний фінансовий звіт за 2018 рік схвалити.
4. Про проекти нормативних документів з наукової та науково-технічної
діяльності ІДУЦЗ:
4.1. Положення про проведення конкурсу “Кращий науковець року”.
4.2. Положення про організацію рецензування наукових, навчальних та
навчально-методичних видань в ІДУЦЗ.
4.3. Порядок організації підготовки та проведення наукових заходів в ІДУЦЗ.
Доповідач:
начальник наукового відділу Інституту, канд.військ.наук,
доц. Потеряйко С.П.
УХВАЛИЛИ:
1.
Представлені начальником наукового відділу, канд. військ. наук,
доц. Потеряйком С. П. проекти нормативних документів з наукової та науковотехнічної діяльності ІДУЦЗ: Положення про проведення конкурсу “Кращий
науковець року”; Положення про організацію рецензування наукових,
навчальних та навчально-методичних видань в ІДУЦЗ; Порядок організації
підготовки та проведення наукових заходів в ІДУЦЗ схвалити.
2.
Дані нормативні документи оприлюднити на сайті Інституту та в
подальшому використовувати в управлінні науково-педагогічним колективом
Інституту.
5. Про технічне завдання на НДР “Наукове обґрунтування
методичного супроводу вивчення дисципліни “Англійська мова за
професійним спрямуванням” на другому (магістерському) рівні освіти за
спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” (шифр “Мовна специфіка”).
Доповідач:
завідувач кафедри мовної підготовки Інституту, канд. пед.
наук Шихненко К.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити технічне завдання на НДР “Наукове обґрунтування
методичного супроводу вивчення дисципліни “Англійська мова за професійним
спрямуванням” на другому (магістерському) рівні освіти за спеціальністю 281
“Публічне управління та адміністрування” (шифр - “Мовна специфіка”).
Різне.
6.1. Про калькуляцію вартості
аспірантурі Інституту на 2019 рік.

навчання

в магістратурі

та

Доповідач:
заступник начальника Інституту (з навчальної та методичної
роботи), полковника служби цивільного захисту, канд. техн.
наук, доц. Єременко С.А.
УХВАЛИЛИ:
Схвалити калькуляцію вартості навчання в магістратурі та аспірантурі
Інституту на 2019 рік.
6.2. Про план організаційних заходів ІДУЦЗ у період передвиборчої
компанії та проведення виборів Президента України у 2019 р.
Доповідач:
Нешпор
О.В.,
начальник
відділу
персоналу
та
адміністративної роботи, полковник служби цивільного
захисту
УХВАЛИЛИ:
Інформацію про план організаційних заходів ІДУЦЗ у період
передвиборчої компанії та проведення виборів Президента України у 2019 році
взяти до відома.
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