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І. Загальні відомості та навчальний процес
1.1. Загальні відомості щодо організації навчального процесу
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (далі Інститут) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2001 р. № 133 „Про створення Всеукраїнського науково-дослідного
інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту” та функціонує відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 814-р „Питання Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту”, підпорядковується
Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Інститут є єдиним в Україні галузевим закладом вищої освіти у сфері
цивільного захисту, що відповідно до п. 46 статті 17 Кодексу цивільного захисту
України здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення
навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і
фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних
органів влади, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.
У статті 91 Кодексу цивільного захисту України „Навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту” зазначено:
1. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику в сфері цивільного захисту, спільно з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування утворюються
навчально-методичні центри сфери цивільного захисту.
2. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в перший рік
призначення на посаду і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язані
проходити навчання з питань цивільного захисту у відповідних навчальнометодичних центрах сфери цивільного захисту.
3. Навчання проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок
коштів Державного бюджету України.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування визначають щорічну потребу в
навчанні керівного складу та фахівців, забезпечують періодичність його
проведення та закріплюють на правах оперативного управління або передають у
власність навчально-методичним центрам сфери цивільного захисту
підприємства, установи та організації, приміщення, споруди та інше майно,
необхідне для забезпечення їх діяльності.
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5. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у
сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль)
за дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.
6. План комплектування з навчання зазначених осіб затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Також відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
23 жовтня 2013 р. № 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту” навчання керівного складу і
фахівців для потреб центральних органів виконавчої влади здійснює Інститут
державного управління у сфері цивільного захисту.
Інститут у 2015-2018 рр. брав безпосередню участь у розробці та
супроводі погодження і прийняття розпоряджень Кабінету Міністрів
України:
- від 16 вересня 2015 р. № 945-р „Про затвердження плану
комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на період з
1 вересня 2015 р. по 30 червня 2016 року”;
- від 23 серпня 2016 р. № 611-р „Про затвердження плану комплектування
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на період з 1 вересня 2016 р.
по 31 грудня 2017 року”;
- від 20 грудня 2017 р. № 962-р „Про затвердження плану комплектування
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік”.
- від 12 грудня 2018 р. № 988-р „Про затвердження плану комплектування
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2019 рік”.
Відповідно до Указу Президента України від 12 березня 2015 р.
№ 139/2015 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 18 лютого 2015 року „Про додаткові заходи щодо зміцнення національної
безпеки України” (пункту 6 рішення РНБО) ДСНС України визначено завдання
„ невідкладно посилити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечити
проведення для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань
цивільного захисту”.
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Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р.
№1556-VII Інститут здійснює освітню діяльність згідно з ліцензією
Міністерства освіти і науки України (Серія АЕ № 636109) та включений до
реєстру вищих навчальних закладів України (Довідка про включення вищого
навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів
України від 22.12.2010 № 110Д-848).
Одним з головних напрямів навчання громадян у сфері цивільного захисту
в таких країнах як США, Франція, Польща, Білорусь є післядипломна освіта.
Це, насамперед, свідчить про важливість післядипломної освіти та підкреслює
її державницьке значення.
1.2. Контингент слухачів
В Інституті протягом 2018 року проходили навчання слухачі за такими
напрямками:
І. Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового
призначення) у сфері цивільного захисту (керівний склад та фахівці міністерств,
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади).
ІІ. Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти у
галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» з
ліцензованим обсягом 30 осіб.
ІІІ. Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти у
галузі знань 28 «Публічне управління» за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом 20 осіб.
ІV. Освітня діяльність на третьому освітньо-науковому рівні вищої
освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» - підготовка
докторів філософії (аспірантура) з ліцензованим обсягом 5 осіб.
V. Навчання персоналу ДСНС з іноземної (англійської) мови.
VІ. Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту
та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту:
- посадові особи з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання;
- керівний склад та фахівці органів управління системи авіаційного
пошуку та рятування з питань цивільного захисту.
VІІ. Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ - VІІ категорій
посад («Б» та «В») у сфері цивільного захисту (у галузі знань 07 «Управління
та адміністрування»).
VІІІ. Підвищення
кваліфікації
викладачів
з
питань
безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту.
ІХ. Підготовка з домедичної допомоги для рятувальників та психологів
ДСНС.
Х. Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та
підрозділів ДСНС України.
ХІ. Навчання з питань пожежної безпеки.
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ХІІ. Короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного
захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери
цивільного захисту.
Протягом 2018 року в Інституті проведено навчання:
І. Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового
призначення) у сфері цивільного захисту.
Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснюється
відповідно до:
- Кодексу цивільного захисту України,
- постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про
затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту»,
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №
962-р «Про затвердження плану комплектування Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, на 2018 рік».
Функціональне навчання за 2018 рік пройшло 368 осіб за державним
замовленням, з них:
1. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої
влади, інших державних органів і їх заступники

22 особи;

2. Посадові особи, які очолюють комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
місцевих органів виконавчої влади, та відповідальні секретарі
комісій

6 осіб;

3. Керівники структурних підрозділів (департаментів,
управлінь, відділів, секторів) центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

128 осіб;

4. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, які
очолюють евакуаційні органи, виконують обов’язки секретарів
евакуаційних комісій

11 осіб;

5. Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації центральних та місцевих органів виконавчої влади

5 осіб;

6. Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного
захисту, утворені центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, та їх
заступники

23 особи;

7. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і
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здійсненням заходів з питань цивільного захисту

173 особи.

Помітно зростає відсоток виконання затверджених відповідними
розпорядженнями Кабінету Міністрів України щорічних планів комплектування
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту: 46 % - у
2015/2016 н.р., 66,1 % - у 2016/2017 н.р., 83,2 % - у 2017/2018 н.р., 86,4 % - у
2018 році (при зростанні кількісних показників планів).
2015/2016 н.р.
289
629

2016/2017 н.р.
240
363

2017/2018 н.р.
311
374

2018 р.
368
426

Факт
План
%
46 %
66,1 %
83,2 %
86,4 %
виконання
Позитивна тенденція намітилась завдяки:
- налагоджені тісної співпраці керівництва Інституту з представниками
центральних органами виконавчої влади;
- завчасному направленню листів-нагадувань про навчання;
- розсилці листів про факти невиконання планів комплектування
Інституту та перенесення термінів навчання;
- організації
та
проведенню
навчання
додаткової
групи
з
функціонального навчання в грудні 2018 року;
- введенню в Інституті дистанційної форми навчання, активному
використанні всіх інших форм та методів навчання (змішаних, виїзних тощо).
ІІ. Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні вищої
освіти:
у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна
безпека» - 30 осіб,
у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - 20 осіб.
У 2018 році проведено випуск слухачів заочної форми навчання з напряму
«Цивільна безпека» за спеціальністю «Пожежна безпека» набору 2016 року - 38
слухачів.
ІІІ. Освітня діяльність на третьому освітньо-науковому рівні вищої
освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - 5 осіб.
ІV. Вивчення англійської мови державними службовцями, особами
середнього та старшого начальницького складу і працівниками ДСНС 195 осіб.
Відповідно до наказу ДСНС від 15.09.2017 № 501 «Про організацію курсів
англійської мови для персоналу ДСНС у 2017/2018 навчальному році» у
першому півріччі 2018 р. проведено заняття з вивчення англійської мови
державними службовцями, особами середнього та старшого начальницького
складу і працівниками ДСНС - 98 осіб.
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Відповідно до наказу ДСНС від 17.09.2018 № 536 «Про організацію
курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2018/2019 навчальному році» у другому півріччі 2018 р. проведено заняття з вивчення англійської мови
державними службовцями, особами середнього та старшого начальницького
складу і працівниками ДСНС - 97 осіб.
V. Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців органів
управління системи авіаційного пошуку та рятування з питань цивільного
захисту:
Відповідно до окремих доручень ДСНС від 06.04.2018 № В-57 та від
04.09.2018 № В-128 «Про підвищення кваліфікації фахівців авіаційного пошуку
і рятування з питань цивільного захисту» проведено підвищення кваліфікації
50 фахівців системи авіаційного пошуку і рятування з питань цивільного
захисту.
VІ. Підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного
захисту суб’єктів господарювання - 87 осіб.
VІІ. Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ - VІІ
категорій посад («Б» та «В») у сфері цивільного захисту (у галузі знань 07
«Управління та адміністрування»):
На виконання наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію
навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році» та окремих
доручень ДСНС від 26.02.2018 № В-36 і від 07.11.2018 № В-172 «Про навчання
персоналу за професійною програмою підвищення кваліфікації в Інституті
державного управління у сфері цивільного захисту» проведено підвищення
кваліфікації 59 державних службовців V-VII («Б», «В») категорій посад у сфері
цивільного захисту у галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
VІІІ. Підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін
«Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» відповідно до статті 60
Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, наказу
МОН України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів» - 51 особа, з них:
- 31 викладач навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»;
- 20 викладачів навчальної дисципліни «Цивільний захист».
ІХ. Підготовка з домедичної допомоги для рятувальників ДСНС.
Відповідно до наказів ДСНС від 16.07.2014 № 392 «Про організацію
домедичної підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС
України», від 30.03.2018 № 206 «Про організацію підготовки та підвищення
кваліфікації з надання домедичної допомоги в системі ДСНС» та затверджених
графіків в Інституті проведено навчання з домедичної допомоги з
рятувальниками ГУ ДСНС України у Київській області та ГУ ДСНС України у
м. Києві загальною кількістю 144 особи.
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Х. Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та
підрозділів ДСНС України:
Відповідно до наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію
навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році» проведено
навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС
України - 258 осіб (а також платні послуги - 21 особа).
ХІ. Короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного
захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери
цивільного захисту:
Відповідно до наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію
навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році» проведено
короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту - 94 особи.
ХІІ. Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з
питань пожежної безпеки - 138 осіб.
Загальна кількість осіб, які пройшли навчання в Інституті за
2018 рік - 1тис. 558 осіб (за державним замовленням - 1тис.168, на договірних
засадах - 390).
Також за окремими дорученнями ДСНС проведено виїзні навчання в
Українському гідрометеорологічному центрі, Інституті підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові України, Державному агентстві автомобільних доріг України,
Державній службі морського та річкового транспорту України та Державному
агентстві інфраструктурних проектів України.
Науково-педагогічні працівники Інституту у співпраці зі спеціалістами ГУ
ДСНС України в Донецькій області та спеціалістами гуманітарної організації
ACTED взяли участь у навчанні з питань цивільного захисту (м. Краматорськ,
Донецька область).
Відповідно до листа ДСНС від 31.01.2018 № 16-74/03 «Про навчання з
питань охорони праці» з 20 по 22 березня 2018 року на базі навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької
області (м. Маріуполь) за участі представників Інституту проведено навчання та
перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб ГУ ДСНС України у
Донецькій області.
На базі Інституту проведено додаткові заняття з питань цивільного
захисту для працівників:
- Українського гідрометеорологічного центру,
- об’єднання викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації м. Києва,
- ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України»,
- КНП «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району
м. Києва,
- Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
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27 листопада 2018 р. на базі Інституту проведено збір щодо організації та
здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками)
з питань цивільного захисту центральних органів виконавчої влади та інших
органів державної влади.
Проведено оцінювання рівня професійної підготовки осіб начальницького
складу ДСНС України, які запрошувались на засідання ВАК.
Таким чином, впродовж 2018 року в Інституті пройшли навчання 2
тис. 354 особи, з них:
- на базі Інституту пройшли навчання 1тис. 558 осіб, що на 18 %
більше ніж у 2017 році (за державним замовленням – 1 тис. 168, на
договірних засадах - 390);
- під час виїзних занять та на виконання окремих доручень ДСНС
проведено заходи з 796 особами.
1.3. Методичне забезпечення
В Інституті
приділяється значна увага методичному забезпеченню
навчального процесу. Створені фонди навчально-методичних розробок,
вживаються заходи щодо ефективності використання методичних матеріалів та
посібників.
Відповідно до Статуту ІДУЦЗ функціонує Методична рада Інституту,
яка є його дорадчим органом з вирішення поточних питань організації
навчального процесу. Положення про Методичну раду Інституту затверджено
наказом ІДУЦЗ від 11.01.2014 № 4. У зв'язку проведеними організаційноштатними змінами оновлено склад Методичної ради Інституту на 2018/2019
навчальний рік.
Протягом звітного періоду проведено 5 засідань Методичної ради,
розглянуто 47 питань, прийнято 54 рішення.
Оновлено електронну базу навчально-методичного забезпечення за всіма
видами освітньої діяльності Інституту. Впродовж 2018 року робота
спрямовувалась на пошук та впровадження у навчальний процес нових форм та
методів навчання, на використання новітніх інформаційних технологій.
Організовано проведення
20 відкритих занять науково-педагогічних
працівників Інституту, презентовано методику проведення занять за кейсметодом, опановується використання інтерактивних дошок, хмарних технологій
тощо.
Одним із критеріїв для отримання закладом вищої освіти ліцензії та
підтвердження акредитації є відповідність фонду бібліотеки завданням цієї
освітньої установи, насамперед - навчальним. У зв’язку з цим, моделювання та
формування науково-освітніх ресурсів та інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу є одним із найактуальніших завдань вищого
навчального закладу та його бібліотеки.
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1.4. Організація навчання
Освітній процес в Інституті здійснюється відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України, Кодексу законів про працю України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», на виконання відповідних наказів
ДСНС, Положення про організацію освітнього процесу в Інституті державного
управління у сфері цивільного захисту та наказів Інституту від 29.08.2017 № 96
«Про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у
сфері цивільного захисту у 2017/2018 навчальному році» та від 28.08.2018 №98
«Про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у
сфері цивільного захисту у 2018/2019 навчальному році» тощо.
- Функціональне навчання слухачів відповідно до Кодексу цивільного
захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р.
№ 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту» у 2018 році» проводилось згідно з Планом
комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017
р. № 962-р.
- Перепідготовка слухачів за спеціальністю «Пожежна безпека» у
галузі «Цивільна безпека» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з
терміном навчання 2 роки за заочною формою навчання проводилась відповідно
до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 10.03.2015 р. серія АЕ
№ 636109 та графіка навчального процесу.
- Підготовка магістрів за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»
у галузі знань 26 «Цивільна безпека» з терміном навчання 1 рік 9 місяців за
заочною формою навчання проводилась відповідно до наказу МОН України від
26.10.2017 № 216-л та навчального плану.
- Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
з терміном навчання 1 рік 9 місяців за заочною формою навчання проводилась
відповідно до наказу МОН України від 08.02.2018 № 119-л та навчального
плану.
- Підготовка докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» з терміном навчання 4 роки за заочною формою навчання
проводилась відповідно до наказу МОН України від 22.03.2018 № 321-л та
навчального плану.
- Навчання з вивчення англійської мови державних службовців, осіб
середнього та старшого начальницького складу і працівників ДСНС
проводилась відповідно до наказів ДСНС від 15.09.2017 № 501 «Про
організацію курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2017/2018
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навчальному році» та від 17.09.2018 № 536 «Про організацію курсів англійської
мови для персоналу ДСНС у 2018/2019 навчальному році».
- Підвищення кваліфікації державних службовців V - VІІ категорій
посад («Б» та «В») у сфері цивільного захисту в галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» проводилось відповідно до ліцензії МОН України від
10.03.2015 серія АЕ № 636109 (наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565),
наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію навчання в системі
післядипломної освіти ДСНС у 2018 році» та окремих доручень ДСНС від
26.02.2018 № В-36, від 07.11.2018 № В-172 «Про навчання персоналу за
професійною програмою підвищення кваліфікації в Інституті державного
управління у сфері цивільного захисту».
- Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека
життєдіяльності» (далі - БЖД), викладачів дисципліни «Цивільний захист»
(далі - ЦЗ) для вищих навчальних закладів України проводилось відповідно до
статті 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII,
наказу МОН України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів», ліцензії Міністерства освіти і науки
України від 10.03.2015 р. серія АЕ № 636109 та рішення Акредитаційної комісії
від 30 червня 2015 р. (протокол № 117), наказу МОН України від 03.07.2015
№1683-л та наказу МОНмолодьспорт України від 04.01.2013 № 1-л за
відповідною програмою та графіком навчання.
- Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України
від 10.03.2015 (серія АЕ № 636109), наказу МОН України від 19.12.2016
№ 1565, здійснювалось підвищення кваліфікації керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби
цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту в
галузі знань «Цивільна безпека», а саме:
- підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців авіаційного
пошуку і рятування (відповідно до окремих доручень ДСНС від 06.04.2018
№ В-57 та від 04.09.2018 № В-128 «Про підвищення кваліфікації фахівців
авіаційного пошуку і рятування з питань цивільного захисту»);
- підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту
суб’єктів господарювання.
- Навчання слухачів з домедичної допомоги проводилось відповідно до
вимог Кодексу цивільного захисту України, статті 12 Закону України «Про
екстрену медичну допомогу», Порядку підготовки та підвищення кваліфікації
осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1115, та наказу ДСНС
від 30.03.2018 № 206 «Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації з
надання домедичної допомоги в системі ДСНС».
- Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки здійснювалось
відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
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2013 р. № 444, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС
України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
05.03.2015 за № 252/26697, та наказу ІДУЦЗ від 12.02.2015 №26 «Про
затвердження Положення про проведення навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки та утворення Комісії з прийняття іспитів і заліків».
- Короткострокове підвищення кваліфікації педагогічних працівників
навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту здійснювалось
відповідно до наказу ДСНС від 18.02.2016 № 77 «Про організацію щорічного
короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту» та наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію навчання в
системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році».
- Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів
ДСНС, здійснювалось відповідно до Закону України «Про охорону праці»,
наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005
№ 15, наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію навчання в системі
післядипломної освіти ДСНС у 2018 році».
Навчально-методичним відділом, кафедрами та керівництвом Інституту
проведено великий обсяг роботи щодо організації навчального процесу
у 2018 році.
Основні досягнення 2018 р.:
1. Започатковано освітню діяльність на другому (магістерському) рівні
вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261
«Пожежна безпека» та за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
2. Започатковано освітню діяльність на третьому освітньо-науковому
рівні вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (відкрито
аспірантуру за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»).
3. Створено нові кафедри: «Авіації та авіаційного пошуку і рятування» та
«Мовної підготовки».
4. Поновлено призупинений напрям навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки.
5. Підготовлено програму навчання з питань охорони праці та розпочато
навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій на договірних
засадах.
6. Проведено виїзні заняття з питань охорони праці працівників
Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
7. Проведено навчання з домедичної допомоги центрального апарату
ДСНС.
8. Підготовлено, погоджено з МОЗ та затверджено Головою ДСНС
України навчальну програму ІІ рівня підготовки з надання домедичної
допомоги.
9. Підготовлено План комплектування Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та фахівців,
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діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, на 2019 рік, який затверджено розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 988-р.
10. Збільшено кількість міжнародних заходів, що проводились на базі
Інституту або у яких брали участь представники Інституту (4 міжнародні заходи
у 2017 р., 15 заходів – у 2018 році).
1.5. Робота Інституту в частині вивчення іноземних мов
З 2001 року, за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні на базі Інституту
проводяться заняття з вивчення англійської мови за мовним стандартом
НАТО STANAG 6001. Навчання здійснюється за 4 рівнями:
СМР 0+ - завчений мінімум (початковий);
СМР 1 - виживання (елементарний);
СМР 1+ - виживання (поглиблений);
СМР 2 - функціональний.
В Інституті на системній основі здійснюється удосконалення та
розширення мовної підготовки для персоналу ОРС ЦЗ та управлінських кадрів
ДСНС
З 2001 року курс вивчення англійської мови пройшли близько 1500 осіб працівників системи ДСНС. Провідним методом навчання є комунікативний
метод, що дає змогу зосередити увагу на розвитку саме мовленнєвих навичок у
слухачів. Середня кількість слухачів протягом навчального року складає 90
осіб, але за останні роки, завдяки підтримці керівництва Служби відбувається
збільшення кількості слухачів: 2014/2015 - 122 особи, 2015/2016 рік - 89 осіб,
2016/2017 - 127 осіб, 2017/2018 - 98 осіб.
Відповідно до наказу ДСНС України від 20.05.2013 № 255
«Про затвердження переліку посад, пов’язаних із необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови, та умов встановлення особам начальницького складу та працівникам надбавки за її знання та використання», наказу
ДСНС України від 20.04.2011 № 430 «Про внесення змін до наказу МНС від
01.12.2008 № 808» та наказу Інституту від 13.01.2014 № 9 «Про затвердження
Положення про мовне тестування» кандидати на службу на посади «диспетчер
пожежного зв’язку» та «радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу (частини, загону)» проходять усне та письмове тестування на встановлення рівня
англійської мови.
За сприяння ДСНС та Відділу оборонного співробітництва Посольства
США в Україні оснащено сучасним комплектом обладнання лінгафонний
клас.
Щорічно за відповідними наказами ДСНС України Інститут здійснює
навчання з вивчення англійської мови персоналу ДСНС України та звітує про
хід вивчення ним англійської мови.
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На сьогоднішній день на виконання наказу ДСНС від 17.09.2018 № 536
«Про організацію курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2018/2019
навчальному році» в Інституті розпочато навчання на курсах англійської мови за
мовним стандартом NАТО American Language Course “STANAG-6001” для 97
осіб.
Викладачі мовної підготовки беруть участь у всіх міжнародних заходах,
що проводяться в Інституті, зокрема міжнародних тренуваннях з практичного
використання системи спеціальної методології для навчань експертів з
реагування у разі виникнення масштабних надзвичайних ситуацій «МакСім» у
рамках міжнародного проекту Україна-Швеція «Стандартизація українського
кризового управління у сфері реагування на надзвичайні ситуації» та семінарі з
кризової комунікації під час надзвичайних ситуацій групою тренерів Агентства
із зменшення загрози Міністерства оборони США, а також пройшли
підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів у Дипломатичній
академії при МЗС України та Регіональному офісі англійської мови при
Посольстві США в Україні, підвищили кваліфікацію за програмою «Інноватика
у викладанні романо-германських мов» в Національному педагогічному
університеті імені М.П. Драгоманова.
Відповідно до листа ДСНС України від 24.11.2017 № 02-16660/174 «Про
організацію проведення навчального курсу щодо підготовки перекладачів з
питань гуманітарного розмінування» Женевським міжнародним центром з
гуманітарного розмінування за сприяння Данської групи з розмінування з 10 по
16 грудня 2017 р. у м. Харкові було проведено навчальний курс з підготовки
перекладачів щодо застосування англійської технічної термінології з питань
гуманітарного розмінування для фахівців ДСНС.
Відбулось відрядження для проходження навчального курсу з 10 по 16
грудня 2017 року до м. Харкова доцента кафедри державної служби, управління
та навчання за міжнародними проектами Шихненко К.І., а з 22 по 26 січня 2018
року викладача кафедри державної служби, управління та навчання за
міжнародними проектами Віннікової Л. Ф..
З 11 по 22 червня 2018 року у м. Гарміш-Партенкірхен (Німеччина)
участь у семінарі НАТО з питань мовного тестування взяла доцент кафедри
державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
Шихненко К. І.
В листопаді 2018 року завідувач кафедри мовної підготовки Інституту
Шихненко К.І. взяла участь у міжнародному семінарі з питань професійного
розвитку викладачів англійської мови вищих військових навчальних закладів за
підтримки Бюро з Міжнародного співробітництва з мовних питань (NATO
BILK) на базі Школи іноземних мов Мовного навчального центру Партнерства
заради миру (м. Польче, Словенія).
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1.6. Ліцензування та акредитація
Інститутом проводиться освітня діяльність згідно з ліцензією МОН
України від 10.03.2015 (серія АЕ № 636109), а саме:
1. Перепідготовка спеціалістів з напряму «Цивільна безпека» за
спеціальністю «Пожежна безпека» (заочна форма навчання, освітньокваліфікаційний рівень - «спеціаліст»);
2. Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та
керівного складу і фахівців сил цивільного захисту в галузі знань «Цивільна
безпека»;
3. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека
життєдіяльності» (рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 р.,
протокол № 117);
4. Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ - VІІ категорій посад
у сфері цивільного захисту в галузі знань «Управління та адміністрування»;
5. Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни «Цивільний захист»
для вищих навчальних закладів України.
Започатковано провадження освітньої діяльності
на другому
(магістерському) рівні вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
спеціальністю 261 «Пожежна безпека» та за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування».
Започатковано провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування».
1.7. Державна атестація слухачів
Формою державної атестації є складання слухачами заочної форми
навчання державного екзамену та захист дипломних проектів (робіт). Державна
екзаменаційна комісія (далі -ДЕК) створюється щорічно у складі голови, його
заступника та членів комісії.
Голова ДЕК призначений наказом ДСНС України від 18.12.2017 № 678
«Про роботу екзаменаційних комісій з персонального розподілу випускників
навчальних закладів цивільного захисту у 2018 році», заступник, члени комісії
та секретар призначені наказом ІДУЦЗ від 10.01.2018 № 5 «Про організацію
роботи Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) Інституту у 2018 році».
В 2018 році в Інституті завершили навчання 38 слухачів заочної
форми навчання за спеціальністю «Пожежна безпека» освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» у галузі знань «Цивільна безпека»
(термін навчання 2 роки).
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1.8. Робота бібліотеки
Робота бібліотеки впродовж 2018 року була спрямована на збереження і
збагачення її ресурсної інформаційно-інтелектуальної потужності,
впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери виробничої
діяльності, створення комфортного інформаційного середовища для
задоволення потреб користувачів.
У кожному закладі вищої освіти навчальний процес має свої особливості,
що визначаються специфікою напрямів науково-методичної роботи,
кваліфікацією викладацького складу. Це позначається на особливостях
діяльності бібліотеки як невід’ємної складової навчального закладу.
Одним із напрямів роботи бібліотеки є збереження та популяризація
наукового та педагогічного доробку професорсько-викладацького складу
інституту. В електронній бібліотеці розміщено 50 наукових статей,
написаних співробітниками Інституту.
Для забезпечення сучасного рівня системної організації документноінформаційних ресурсів та обслуговування користувачів у бібліотеці триває
впровадження інформаційних технологій обробки, зберігання і розповсюдження
інформації та знань, відбуваються поступові трансформаційні зміни
організаційно-технологічної бази забезпечення суспільних інформаційних
потреб.
В період з 20 по 26.11.2018 проведено інвентаризацію бібліотечного фонду
Інституту. Бібліотечний фонд становить 8 тис. 355 облікових одиниць, в т.ч.
навчальна література - 6 тис. 749 прим., художня література - 1 тис. 606 прим.
Важливе місце належить роботі з ефективного, раціонального
користування фондом. Необхідною умовою для цього є уніфікований, чіткий
облік документів, складання і оформлення бібліографічних описів, ведення
системи каталогів. Тому впродовж звітного періоду бібліотека працювала на
двох основних напрямах: створення довідкового апарату та комплектування
фонду.
Фонди бібліотеки систематично поповнюються періодичними
виданнями. Кількість назв газет і журналів, що передплачуються бібліотекою,
залишається стабільною. Абсолютна їх більшість пов’язана із задоволенням
читацьких запитів.
У 2018 році на передплату 10 найменувань журналів та 2 найменувань
газет використано 16 тис. 395 грн. 68 копійок. З метою підготовки ліцензійної
справи аспірантури «Публічне управління та адміністрування» та забезпечення
навчального і наукового процесів додатково на друге півріччя передплачено
фахових видань на суму 7 тис. 41 грн. 44 копійки. Інститут також звернувся до
ректора НУЦЗУ з проханням включити ІДУЦЗ у лист-розсилку видання «Вісник НУЦЗ України».
Обслуговування користувачів є головною функцією, яка формує імідж
бібліотеки серед користувачів, визначає її місце серед підрозділів Інституту. Ця
робота спрямовувалась на забезпечення повного, якісного і оперативного
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бібліотечно-інформаційного обслуговування наукових і науково-педагогічних
працівників, співробітників Інституту, слухачів згідно з їх інформаційними
запитами.
У приміщенні бібліотеки створено інтерактивні робочі місця, є зона
Wi-Fi.
Основні завдання, над якими працювала бібліотека протягом 2018 року:
- повне оперативне задоволення потреб користувачів у інформації і
покращення якості їх обслуговування в автоматизованому режимі;
- довідково-інформаційне обслуговування;
- систематичне підвищення професійного і культурного рівня
обслуговування;
- робота з картотекою доукомплектування;
- проведення заходів стосовно збереження фонду бібліотеки;
- культурно-просвітницька робота.
Значна увага приділялась культурно-просвітницькій роботі. В 2018 році
проведено літературно- інформаційні години, а саме: “На шляху до життєвого
успіху”; «ЕРАЗМУС+ для закладів вищої освіти»; «Хмарна платформа Google
Apps Education Edition - робота з сервісами». Щомісяця до державних свят
формувалися тематичні книжкові виставки.
У комп’ютеризованому режимі за допомогою програми «УФД/Бібліотека»
здійснювалися виробничі процеси індивідуального та сумарного обліку нових
надходжень документів і їх каталогізація, формування електронного каталогу.
Електронна сторінка - візитна картка бібліотеки у інформаційному
просторі та органічна складова системи бібліотечно-інформаційного
забезпечення.
На сьогодні Електронний каталог бібліотеки складається з
15 класифікаторів, 4 тис. 542 найменувань літератури.
Електронна бібліотека має 465 електронних версій документів.
Створено:
 класифікатор «Магістратура, аспірантура (публічне управління і
адміністрування)» з 20 підкаталогами та внесено 47 електронних версій
посібників;
 класифікатор Магістратура за спеціальністю 261 "Пожежна безпека"
у галузі знань 26 "Цивільна безпека" з 5 каталогами та внесено 44 електронні
версії посібників.
Надано інформації про роботу електронної бібліотеки слухачам груп:
«Посадові особи з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання»;
«Підвищення кваліфікації державних службовців V - VІІ категорій посад у
сфері цивільного захисту»; «Короткострокове підвищення кваліфікації з питань
цивільного захисту завідувачів (заступників завідувачів) міських курсів,
завідувачів навчально-консультаційних пунктів, начальників циклів практичної
підготовки, майстрів виробничого навчання навчально-методичних центрів
сфери цивільного захисту»; «Персонал органів управління системи авіаційного
пошуку і рятування державного та регіонального рівня».
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На сайті Інституту функціонує сторінка «Бібліотека» (з 9 розділів) з
повноцінним інформаційно-пошуковим порталом, який надає змогу всім
користувачам отримувати інформацію.
На сторінці «На допомогу науковцям» надано:
рекомендації EASE (Eвропейскої Асоціації Наукових Редакторів) для
авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані
англійською мовою;
перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук;
рекомендації
щодо правильного оформлення списку літератури до
наукової роботи;
методична презентація «Авторське право»;
нормативна база по навчальній дисципліні «Магістратура 281 «Публічне
управління та адміністрування»;
перелік наукових фахових видань України.
Одним із критеріїв для отримання вищим навчальним закладом ліцензії та
підтвердження акредитації є відповідність фонду бібліотеки завданням цієї
освітньої установи, насамперед - навчальним. У зв’язку з цим, моделювання та
формування науково-освітніх ресурсів та інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу - серед найактуальніших завдань закладу вищої
освіти та його бібліотеки.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» (наказ МОН України від
19.01.04 р.) визначається завдання про впорядкування роботи щодо
забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою з метою
підвищення якості освіти.
Завдання бібліотеки, як і раніше, полягає у задоволенні інформаційних
потреб користувачів. Користувачі прагнуть отримати весь комплекс сучасних
інформаційних послуг, а бібліотека має надавати їх. Новітні тенденції
спонукають бібліотеку шукати інноваційні шляхи розвитку, враховуючи
готовність до радикальних перетворень професійного середовища і підвищення
професійної компетентності. Беручи до уваги ці тенденції, бібліотека постійно
розвивається, вдосконалює внутрішньобібліотечні технології, впроваджує нові
форми і методи обслуговування. Очевидно, що зміст бібліотечно-інформаційної
діяльності і надалі буде визначатися, перш за все, можливостями інформаційнокомунікаційних технологій, спонукаючи нас рухатися вперед і адаптуватися до
нових умов.

Щодо перспективи подальшого розвитку.
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Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня
2016 р. № 504-р «Про створення Національного репозитарію академічних
текстів» формується Національний репозитарій академічних текстів (НРАТ) електронна база, де будуть розміщуватися тексти дисертацій, інших наукових
робіт, робіт здобувачів вищої освіти,
Національний репозитарій академічних текстів матиме адресу
nrat.gov.ua та надаватиме користувачам відкритий доступ до електронних
версій наукових робіт. Репозитарій включатиме наступні види академічних
текстів:
- дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій;
статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на
підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
- монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено
науковий ступінь;
- наукові видання;
- звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
- депоновані наукові роботи;
- підручники, навчальні посібники та інші науково - та навчальнометодичні праці;
- публікації, розміщені авторами на Інтернет-платформах для обміну
науковими публікаціями.
В електронному каталозі Інституту частково вже розміщено матеріали
відповідно вказаного переліку, а саме: статті у наукових виданнях; монографії;
підручники, навчальні посібники. На перспективу планується встановлення
програмної системи "УФД/Репозиторій" та налаштування роботи щодо
надання академічних текстів до Укр ІНТЕІ.
1.9. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Згідно із матеріалами, що готувалися для оформлення ліцензій на різні
види освітньої діяльності, матеріально-технічну базу Інституту адаптовано
для проведення занять з усіх напрямів освітньої діяльності. Приміщення
кафедр та навчально-матеріальна база відповідають санітарно-технічним
нормам та мають відповідні умови для їх експлуатації (висновок СЕС
Подільського р-ну м. Києва від 16.03.2012, Державної інспекції техногенної
безпеки України від 27.01.2012, Територіального управління державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м.
Києві від 21.03.2012).
На даний час загальна площа Інституту складає 3 тис. 833 м2
(навчальна площа - 1тис. 184 м 2), до складу якої входить головний корпус
по вул. Вишгородській, 21, де розташовано лекційні аудиторії, кабінети,
викладацькі та навчальні класи.
Інститут має медичний пункт із сучасним медичним обладнанням.
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і слухачів є
бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації, в тому числі власна
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електронна бібліотека, яка обладнана новітньою комп'ютерною і
мультимедійною технікою.
Бібліотека Інституту має один читальний зал на 20 посадкових місць
(співвідношення 8:1 посадкових місць у власних читальних залах до загального
контингенту слухачів). Також Інститут має лекційну залу на 100 посадкових
місць, що розташована на 3 - му поверсі будівлі.
У кожного викладача в наявності службовий персональний комп’ютер,
оснащений сучасними процесорами типу Pentium, AMD, Celeron, Duron.
Сьогодні у навчальному процесі використовується дві комп’ютерні
аудиторії, де розміщено 32 комп’ютери, які підключені до Інтернету та
обладнані блоками резервного живлення.
Протягом 2018 року 7 аудиторій облаштовано інтерактивними
дошками. Під час самостійної підготовки слухачі мають змогу використовувати
персональні комп’ютери із підключенням до Інтернету.
У навчальному процесі використовуються як базове програмне
забезпечення, так і авторські програми, створені безпосередньо в Інституті та
пристосовані для вивчення спеціальних дисциплін. На сьогодні створено та
підтримується Міжвузівський науково-освітній портал ВНЗ ДСНС України.
1.10. Співпраця Інституту з міжнародними організаціями
1. На виконання окремого доручення ДСНС від 22.12.2017 № В-223 в
період з 15 по 17 січня 2018 року на базі Інституту з особовим складом ДСНС
України Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках
проекту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями»
проведено тренінг з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод на
спеціальних аварійно-рятувальних машинах легкого типу та надання
домедичної допомоги. До заходу було залучено представників навчальних
закладів системи ДСНС, територіальних підрозділів ДСНС в Київської,
Донецької, Луганської, Полтавської областей та міста Києва загальною
кількістю 53 слухачі. Заняття проводили 6 інструкторів - спеціалістів Центру
спеціальної підготовки (м. Київ).
2. 26 січня 2018 року в Інституті проведено тренінг з фахівцями
радіаційного та хімічного захисту ДСНС за темою: «Основні операції та
порядок користування портативним аналізатором хімічних речовин Torion T-9
GC/MS». Тренінг проводився за участю спеціалістів з Німеччини з метою
ознайомлення українських фахівців з практичним використанням приладу
Torion T-9 GC/MS, переданого до ДСНС Федеральним управлінням із захисту
населення та допомоги при катастрофах, стихійних лихах Федеративної
Республіки Німеччина. Учасникам тренінгу вручено відповідні сертифікати.
3. 1 березня 2018 року на базі Інституту відбулось підсумкове засідання
щодо завершення спільного Українсько-Шведського проекту DG ECHO
SUDCM «Стандартизація українського кризового управління у сфері
реагування на надзвичайні ситуації» під час якого обговорено: результати та
досягнення співпраці в рамках проекту; плани та ідеї щодо того, як
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використовувати в подальшому отримані знання в рамках співпраці; подальшу
співпрацю з Генеральним Директоратом ЄС з питань гуманітарної допомоги та
цивільного захисту, Центром домедичної допомоги та медицини катастроф
Королівства Швеція.
Підсумки підвели директор Департаменту організації заходів цивільного
захисту ДСНС України Маюров М. О., представник Генерального Директорату
Європейської Комісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту
Едмундс Акітіс, Голова Департаменту з регіонального планування на
виникнення надзвичайних ситуацій Секретаріату регіонального виконавчого
відділення Центру домедичної допомоги та медицини катастроф Королівства
Швеція Мікаель Вілхелмсон.
4. 20-21 березня 2018 року в Інституті проведено тренінг з фахівцями
радіаційного та хімічного захисту ДСНС за темою: «Основні операції та
порядок користування портативним аналізатором хімічних речовин XL2air».
Тренінг проводився за участю спеціалістів з Німеччини з метою ознайомлення
українських фахівців з практичним використанням приладу XL2air, отриманого
у рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Посилення
можливостей України у сфері цивільного захисту», зареєстрованого у
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 28 жовтня 2016 р. за №
3500.
Запрошені на тренінг представники Національного університету
цивільного захисту України (м. Харків), Міжрегіонального центру швидкого
реагування ДСНС України (м. Ромни), а також науково-педагогічні працівники
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту отримали
практичні навички використання означеного приладу, що в подальшому
дозволить підвищити ступінь готовності до реагування на надзвичайні ситуації
з викидом небезпечних хімічних речовин.
5. 12 квітня 2018 року на базі Інституту відповідно до листа ДСНС
України від 05.04.2018 № 03-4762/174, листа представника Відділу закордонних
справ Федерального відомства у справах захисту населення та допомоги при
катастрофах та стихійних лихах ФРН Л.Зідентоппа та програми візиту в
Україну делегації Федерального відомства у справах захисту населення та
допомоги при катастрофах ФРН проведено робочу нараду, під час якої за
участю німецьких колег обговорено питання проведення впродовж 2018 року
циклу семінарів щодо кризового управління при надзвичайних ситуаціях,
спільних навчань з хімічного та біологічного захисту на випадок аварій чи
катастроф.
6. На виконання окремого доручення ДСНС від 16.04.2018 № В-59 23-24
квітня 2018 р. на базі Інституту спеціалістами Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту «Підтримка України в
управлінні
надзвичайними
ситуаціями»
проведено
тренінг
для
рятувальників, які безпосередньо залучатимуться до ліквідації наслідків
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дорожньо-транспортних пригод на спеціальних аварійно-рятувальних машинах
легкого типу та тренінг з надання домедичної допомоги.
У зазначених заходах взяли участь 56 представників ГУ (У) ДСНС
України в регіонах, навчальних закладів сфери цивільного захисту та апарату
ДСНС.
7. Відповідно до листа ДСНС від 11.05.2018 № 46/7124, від 22.05.2018
№16-7498/162 та від 22.05.2018 № 03-7555/162 з 11 по 14 червня 2018 року на
базі Інституту за участі представників Академії кризового управління та
цивільного захисту Федеративної Республіки Німеччина (ВВК) проведено
перший етап тренінгів з питань кризового управління у разі надзвичайних
ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного характеру.
8. Відповідно до листа ДСНС України від 23.06.2018 № 03-9664/162 з 9
по 12 липня 2018 року на базі Інституту проведено другий тренінг циклу з
питань кризового управління у разі надзвичайних ситуацій РХБЯ характеру.
9. З 3 по 6 вересня 2018 року проведено третій цикл тренінгів з питань
кризового управління у разі надзвичайних ситуацій РХБЯ характеру на базі
Інституту у рамках співпраці з Федеральним відомством у справах захисту
населення та допомоги при катастрофах Федеративної Республіки Німеччина
(ВВК).
10. З 27 по 29 серпня 2018 року на базі Інституту у рамках реалізації
співпраці ДСНС і Штабу командування Збройних Сил США в Європі
проведено триденний семінар за темою: “Готовність до стихійного лиха і
реагування на нього”.
У семінарі взяли участь представники Федерального агентства з
управління у надзвичайних ситуаціях (Federal Emergeny Management Agency or
FEMA), Національної гвардії штату Каліфорнія (California National Guard),
Армійського корпусу інженерів Сполучених Штатів Америки, що задіяний у
програмі цивільно-військової готовності до надзвичайних ситуацій (USACE
Civil Military Emergency Preparedness or CMEP) та Центру цивільно-військового
співробітництва (Center for Civil-Military Relations or CCMR), а також
Національної поліції України, Національної гвардії Україні, апарату ДСНС,
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, Спеціального
центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС,
Державного підприємства “Мобільний рятувальний центр ДСНС України”,
Головного управління ДСНС України у м. Києві та Державної прикордонної
служби.
Основну увагу присутні зосередили на питаннях з аналізу можливостей
та стану готовності сил і засобів на випадок надзвичайних ситуацій, а також
обмінялися досвідом ліквідації повеней, лісових пожеж, масової евакуації
населення упродовж стихійного лиха. У ході обговорення учасники семінару
зауважили, що такі заходи є продуктивними і дають змогу не лише акцентувати
увагу на існуючих проблемах, а й відзначити перспективні шляхи їх вирішення,
а всі пропозиції є актуальні та можуть бути реалізовані в рамках подальшої
співпраці ДСНС і Штабу командування Збройних Сил США в Європі.

24

11. 16-18 жовтня 2018 року на базі Інституту спеціалістом компанії
«BRUKER» (Німеччина) проведено тренінг з фахівцями радіаційного та
хімічного захисту ДСНС на тему: «Основні операції та порядок користування
системою дистанційного аналізу газів SIGIS 2». У заході взяли участь
представники апарату ДСНС, фахівці радіаційного та хімічного захисту ДП
«Мобільний рятувальний центр ДСНС України» та Національного університету
цивільного захисту України.
Учасники тренінгу ознайомилися з практичним використанням приладу
SIGIS 2, отриманого у рамках реалізації проекту міжнародної технічної
допомоги «Посилення потенціалу України у сфері цивільного захисту»,
зареєстрованого у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 02
серпня 2018р. за № 3903.
12. В Інституті 17-19 жовтня проведено семінар з питань забезпечення
готовності до випадків з великою кількістю постраждалих, у рамках
Програми готовності до захисту від застосування РХБЯ зброї, що проводився за
підтримки Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США.
У заході взяли участь представники Агентства зменшення загрози
Міністерства оборони США, а також представники Міністерства охорони
здоров'я України, Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства оборони України, Національної поліції України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України.Учасниками
семінару відпрацьовано спільні дії підрозділів центральних органів виконавчої
влади в разі настання надзвичайної ситуації з великою кількістю постраждалих
від застосування РХБЯ зброї.
На завершення семінару представники Агентства зменшення загрози
Міністерства оборони США вручили всім учасникам відповідні сертифікати.
13. 24 жовтня 2018 року на базі Інституту проведено тренінг з
фахівцями радіаційного та хімічного захисту ДСНС на тему: «Основні
операції з підключення та порядок користування IT-обладнанням» за участю
представників Академії кризового управління, планування на випадок
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Федеральної служби цивільного
захисту та допомоги при катастрофах Федеративної Республіки Німеччина
(ВВК).
Учасники тренінгу ознайомилися з практичним використанням ITобладнання, отриманого у рамках реалізації проекту міжнародної технічної
допомоги «Посилення потенціалу України у сфері цивільного захисту».
14. 30-31 жовтня 2018 року на базі Інституту проведено тренінг з
фахівцями радіаційного та хімічного захисту на тему: «Основні операції та
порядок користування портативним аналізатором хімічних речовин HazMatID
Elite».
Учасники тренінгу ознайомилися з практичним використанням приладу
HazMatID Elite, отриманого у рамках реалізації проекту міжнародної технічної
допомоги «Посилення можливостей України у сфері цивільного захисту»,
зареєстрованого у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 28
жовтня 2016 р. за № 3500.
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На завершення тренінгу заступник начальника управління захисту
населення і територій - начальник відділу радіаційного, хімічного захисту та
організації евакозаходів ДСНС України Долбіков Г.Є. та заступник начальника
Інституту (з навчальної та методичної роботи) полковник служби цивільного
захисту Єременко С.А. подякували представникам компанії «Smiths Derection»
Броадбену Дереку Жоффрею та Стекпулу Мартіну Томасу за проведення
тренінгу на високому професійному рівні, а також за плідну співпрацю з
Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту на постійній
основі.
15. 9 листопада 2018 року в Інституті відбулась урочиста церемонія з
нагоди передачі обладнання в рамках МТД від Федерального відомства із
захисту населення та допомоги при катастрофах ФРН (ВВК).
Заходи проводились за участі Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій генерал-лейтенанта служби цивільного захисту
Чечоткіна М.О., Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні
пана Ернста Райхеля, Президента Федерального відомства із захисту населення
та допомоги при катастрофах Федеративної Республіки Німеччина пана
Крістофа Унгера, представників BBK та Посольства ФРН в Україні, а також
апарату ДСНС України.
Сертифікати на ІТ-обладнання для навчальних аудиторій підготовки
фахівців за напрямом РХБЯ захисту отримали начальник Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту Волянський П. Б. та проректор
Національного університету цивільного захисту України з навчальної та
методичної роботи Назаров О. О.
Сертифікат на систему візуального сканування небезпечних хімічних
газів у повітрі "SIGIS-2" отримав начальник Державного підприємства
"Мобільний рятувальний центр ДСНС України" Лавриненко С. Б..
Після офіційної церемонії високоповажні гості оглянули навчальні
аудиторії ІДУЦЗ, оснащені вищезазначеним ІТ-обладнанням та ознайомились з
практичною роботою приладу "SIGIS-2".
.
Основні висновки.
1. Забезпечено виконання у повному обсязі розпорядження Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 962-р „Про затвердження плану
комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік”.
2. Навчально-методичним відділом, кафедрами та керівництвом Інституту
проведено великий обсяг роботи щодо організації навчального процесу
у 2018 році. Основні зусилля у звітний період спрямовувались на підвищення
якості освітнього процесу в Інституті.
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3. Започатковано низку нових напрямів освітньої діяльності, що ставить
перед колективом Інституту додаткові завдання та посилює персональну
відповідальність науково-педагогічного персоналу Інституту.
4. Своєчасно розроблено та погоджено План комплектування Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, на 2019 рік, який затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 988-р,
Реалізація зазначеного плану сприятиме забезпеченню належного рівня
готовності органів державної влади, підпорядкованих їм сил і засобів до дій,
спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, а також
сталого державного замовлення на 2019 рік.
4. Зросла в чотири рази кількість міжнародних заходів на базі Інституту,
що свідчить про спроможність Інституту співпрацювати з різними іноземними
інституціями і надалі під егідою ДСНС брати участь в організації міжнародних
заходів.
5. Заходи з навчально-методичної діяльності Інституту, передбачені планами у 2018 році, виконано в повному обсязі та на високому методичному рівні.
6. Науково-педагогічні працівники Інституту готові до виконання
поставлених ДСНС завдань щодо підвищення кваліфікації та навчання
керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
ІІ. Наукова та науково-технічна діяльність
2.1. Загальні відомості
Головною метою наукової і науково-технічної діяльності Інституту є
отримання та використання нових знань для розв’язання технологічних,
економічних, соціальних та гуманітарних проблем, спрямованих на
підвищення рівня ефективності функціонування системи цивільного
захисту держави та інтеграцію їх результатів у навчальний процес
Інституту, практику дій органів управління всіх рівнів, підрозділів і служб
ДСНС України та систему забезпечення сфери цивільного захисту.
Зазначена мета досягається шляхом виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, проведення наукових досліджень, підготовки
до видання навчальної та наукової літератури, організації та участі у роботі
наукових конференцій та семінарів.
Ця робота в Інституті організована та проводилась відповідно до:
1. Плану наукової і науково-технічної діяльності Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту на 2018 рік.
2.Тематичного плану ініціативних науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту на 2018 рік.
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2.2. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
Відповідно до Плану наукової і науково-технічної діяльності
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту на 2018 рік на
замовлення структурних підрозділів ДСНС виконувалось п’ять науководослідних робіт, з них дві науково-дослідні роботи - у якості співвиконавців та
три - як головний виконавець, а саме:
Департаменту реагування на надзвичайні ситуації - дві роботи у якості
співвиконавця, а саме:
„Розроблення методичних рекомендацій щодо порядку дій аварійнорятувальних формувань під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
(події), пов’язаної із ДТП” (шифр - «Рекомендації ДТП»), головний виконавець
- НУЦЗ України;
„Проведення дослідження та розробка проекту Рекомендацій працівникам
місцевої пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони для
здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж і організації їх гасіння”
(шифр - «Рекомендації – ДПО»), головний виконавець - УкрНДІЦЗ.
Департаменту організації заходів цивільного захисту - три роботи у якості
головного виконавця, а саме:
„Розробка системи імітаційного моделювання для навчання керівного
складу і фахівців щодо управління в умовах надзвичайної ситуації” (шифр «Модель»);
„Моделювання алгоритму вирішення ситуаційних задач з домедичної
допомоги на місці події для навчання рятувальників ДСНС України” (шифр «Ситуація»);
„Наукове обґрунтування змісту навчання керівників і працівників
штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту центральних,
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
суб’єктів господарювання” (шифр - «Зміст»).
Головними завданнями, що реалізуються запланованими заходами є:
дослідження можливостей і шляхів удосконалення методології та методів
оцінки пожежної небезпеки будівель і споруд, протипожежного нормування;
підвищення ефективності підготовки осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС до виконання
завдань за призначенням.
Соціальний ефект від результатів науково-дослідних робіт, виконання
яких передбачено Планом, полягає у зниженні ризику загибелі людей,
зменшенні матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій та пожеж і
спрямовано на підвищення рівня цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки в Україні як складової національної безпеки. Досягнення очікуваного
соціального ефекту здійснюватиметься шляхом подальшого впровадження
нових науково обґрунтованих методик підготовки фахівців для сфери
цивільного захисту та виконання ними своїх посадових обов’язків при
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прийнятті рішень з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки, розроблених та прийнятих нормативно-правових актів та нормативних
документів.
Із зазначених науково-дослідних робіт три завершено у 2018 році.
Для порівняння. У 2017 році Інститут виконував 11 науково-дослідних
робіт. Але при цьому - як співвиконавець виконував 10 НДР, в якості головного
виконавця - одну НДР.
Крім того, у 2018 році в Інституті створено кафедру авіації та авіаційного
пошуку і рятування. Науковці цієї кафедри на даний час виконують одну роботу
на замовлення ДСНС, що збільшило частку НДР, які виконуються на
замовлення ДСНС.
Відповідно до Тематичного плану ініціативних науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт ІДУЦЗ на 2018 рік виконувалось 7 НДР, з
них 5 нових. 5 НДР завершено у 2018 році та 2 НДР є перехідними, що
планується завершити у 2019 - 2020 роках.
Виконання науково-дослідних робіт сплановано за трьома науковими
напрямами:
- державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту;
- забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених
пунктів;
- система перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та
фахівців у сфері цивільного захисту.
НДР виконувалися науковими колективами кафедр, наукового відділу та
науково-методичного центру мережі освітніх установ ЦЗ (до організаційноштатних змін, що відбулися в Інституті), та розподілені наступним чином:
- кафедра організації заходів цивільного захисту - 1 НДР „Наукове
обґрунтування завдань органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту при
реалізації Кодексу цивільного захисту України в сучасних умовах” (шифр «Цивільний захист - 2020»);
- кафедра організації управління у надзвичайних ситуаціях
(до організаційно-штатних змін) спільно з науковим відділом - 1 НДР „Наукове
обґрунтування напрямів удосконалення системи підготовки керівників та
фахівців функціональних підсистем ЄДСЦЗ” (шифр - «СПК»)
- кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення 1 НДР „Дослідження організаційно-правових механізмів інформаційного
забезпечення Єдиної державної системи цивільного захисту України” (шифр
НДР - «Інформаційне забезпечення ЄДСЦЗ»);
- кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними
проектами спільно з НМЦ мережі освітніх установ ЦЗ (до організаційноштатних змін) - 1 НДР „Наукове обґрунтування змісту підвищення кваліфікації
державних службовців системи ДСНС” (шифр - «Інновація»);
- науковий відділ Інституту спільно з кафедрою профілактики пожеж та
безпеки життєдіяльності населення - 1 НДР „Наукові засади створення системи
захисту критичної інфраструктури при надзвичайних ситуаціях різного характеру”
(шифр НДР - «Критична інфраструктура»);
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- НМЦ мережі освітніх установ ЦЗ (до організаційно-штатних змін) 2 НДР „Дослідження практики організації цивільного захисту в об’єднаних
територіальних громадах” (шифр - «Кращі практики»)” та „Формування
професійної компетентності педагогічних працівників навчально-методичних
центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності” (шифр «Компетентність»).
Впровадження
результатів
НДР,
виконаних
структурними
підрозділами ІДУЦЗ протягом 2018 року здійснено відповідно до Плану
ініціативних НДР (ДКР) та у встановлені терміни.
Відповідно до вимог Положення про організацію та виконання
ініціативних науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт в Інституті
державного управління у сфері цивільного захисту, затвердженого наказом
ІДУЦЗ від 23.12.2016 № 150, результати НДР (ДКР) вважаються
впровадженими, якщо цей факт відзначено в Акті, затвердженому начальником
ІДУЦЗ. При цьому, основними формами впровадження результатів НДР в
ІДУЦЗ є їх використання в навчальному процесі та повсякденної діяльності
ІДУЦЗ, видання наукових праць (монографій, посібників, підручників,
наукових видань, статей у фахових виданнях тощо), а також у подальших
наукових роботах.
Реалізація результатів НДР в ІДУЦЗ здійснюється залежно від наукової
продукції такими способами: продовженням шляхом виконання нових НДР,
коли в ході їх виконання визначилися нові проблеми, які потребують окремого
вирішення з огляду на поставлені завдання; погодження і затвердження
проектів нормативних документів (положень, методик, інструкцій тощо).
Реалізація та впровадження результатів НДР (ДКР) у навчальний процес
документально оформляється рішенням кафедри.
Відповідно до Плану впровадження результатів ініціативних НДР (ДКР),
що виконані у 2017 та 2018 роках структурними підрозділами Інституту
здійснено впровадження результатів науково-дослідних робіт у навчальний
процес Інституту, а саме:
За науковим напрямом „Державне управління та державна служба у
сфері цивільного захисту”:
НДР за темою „Дослідження шляхів удосконалення послідовності та
змісту роботи органів управління цивільного захисту у надзвичайних
ситуаціях” (шифр - «Алгоритм») - впроваджено у навчальний процес при
проведенні функціонального навчання, акт впровадження ІДУЦЗ від 24.06.2018.
НДР за темою „Наукове обґрунтування Методичних рекомендацій з
реалізації завдань центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного
захисту” (шифр - «Реалізація ЦЗ - 2017») - впроваджено у навчальний процес
Інституту при проведенні функціонального навчання, акт впровадження ІДУЦЗ
від 02.11.2018.
За науковим напрямом „Забезпечення техногенної та пожежної
безпеки об’єктів та населених пунктів”:
НДР за темою „Дослідження пожежної небезпеки метрополітенів” (шифр
– «Безпека метрополітенів») - впроваджено у навчальний процес Інституту при
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проведенні занять за спеціальністю „Пожежна безпека”, акт впровадження
ІДУЦЗ від 26.03.2018 р.
Слід зазначити, що у подальшому, необхідно керівникам науководослідних робіт, виконання яких завершується у 2018 році, передбачити
питання щодо впровадження наукових результатів у навчальний процес
інституту, а саме:
За науковим напрямом «Державне управління та державна служба у
сфері цивільного захисту»:
НДР за темою „Наукове обґрунтування завдань органів виконавчої влади
у сфері цивільного захисту при реалізації Кодексу цивільного захисту України в
сучасних умовах” (шифр - «Цивільний захист - 2020»)
НДР за темою „Наукове обґрунтування напрямів удосконалення системи
підготовки керівників та фахівців функціональних підсистем ЄДСЦЗ” (шифр «СПК»)
НДР за темою „Наукові засади створення системи захисту критичної
інфраструктури при надзвичайних ситуаціях різного характеру” (шифр НДР «Критична інфраструктура»)
НДР за темою „Дослідження організаційно-правових механізмів
інформаційного забезпечення Єдиної державної системи цивільного захисту
України” (шифр НДР - «Інформаційне забезпечення ЄДСЦЗ»)
За науковим напрямом «Система перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту»:
НДР за темою «Наукове обґрунтування змісту підвищення кваліфікації
державних службовців системи ДСНС» (шифр - «Інновація»)
НДР за темою «Дослідження практики організації цивільного захисту в
об’єднаних територіальних громадах» (шифр - «Кращі практики»)
НДР за темою «Формування професійної компетентності педагогічних
працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності» (шифр - «Компетентність»)
2.3. Організація проведення та участь у наукових заходах
Одним із напрямів роботи наукової та науково-технічної діяльності
Інституту є участь наукових та науково-педагогічних працівників у
комунікативних заходах.
У звітному періоді співробітники Інституту взяли участь у 162
комунікативних заходах.
Порівняльні кількісні показники участі співробітників Інституту у
наукових заходах наведено у табл. 1
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Таблиця 1
Порівняння кількісних показників участі НП та НПП ІДУЦЗ
у наукових заходах
2017 рік

2018 рік
Наукові заходи:

міжнародні заходи

23 міжнародні заходи

28

з міжнародною участю

6

5

всеукраїнські

11 всеукраїнські

з міжнародною участю

6

НПК

3

круглі столи

3

тренінги

1

семінари

4

Всього за 2018 рік науковими та науково-педагогічними працівниками
Інституту підготовлено та подано 162 публікації у збірки комунікативних
заходів, з яких:
міжнародних - 59;
всеукраїнських - 46;
за міжнародною участю - 10.
Кількісні показники публікацій, що розміщено у збірках комунікативних
заходів структурних підрозділів та заступників начальника Інституту наведено у
табл. 2.
Таблиця 2
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кількісні показники публікацій у збірках комунікативних заходів
Структурні підрозділи
Кількість
публікацій
2
3
Заступник начальника Інституту (з науково-дослідної роботи)
5
Заступник начальника Інституту (з навчальної та методичної роботи)
3
Науковий відділ
36
Навчальний відділ організації підвищення кваліфікації та атестації
11
педагогічних працівників у сфері цивільного захисту
Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними
22
проектами
Кафедра організації заходів цивільного захисту
24
Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
25
Кафедра домедичної підготовки
13
Кафедра авіації та авіаційного пошуку і рятування
11
Кафедра мовної підготовки
2
Завідувач аспірантури
9
Учений секретар
1
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2.4. Підготовка до видання навчальної та наукової літератури
Відповідно до розділу 3, п. 3.1. Плану наукової та науково-технічної
діяльності ІДУЦЗ на 2018 рік „Підготовка до видання навчальної та
наукової літератури” було передбачено видання двох навчальних посібників та
двох наукових видань, а саме:
- навчальний посібник „Організація та проведення занять із
застосуванням інноваційних методів”, термін створення - вересень 2018 року
(рішенням начальника ІДУЦЗ перенесено на грудень 2018 року),
відповідальний підрозділ за підготовку - кафедра державної служби, управління
та навчання за міжнародними проектами ІДУЦЗ. На даний час підготовлено
макет навчального посібника та редагування з урахуванням отриманих
зовнішніх рецензентів;
- навчальний посібник „Основи цивільного захисту (друге видання)”,
термін створення - лютий 2020 року, відповідальний підрозділ за підготовку кафедра організації заходів цивільного захисту ІДУЦЗ. На даний час
здійснюється розробка першого розділу навчального посібника „Державна
політика у сфері цивільного захисту”;
- наукове видання „Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної
конференції”, термін створення - жовтень 2018 року, відповідальний підрозділ
за підготовку - науковий відділ ІДУЦЗ. Вийшло з друку у жовтні 2018 року;
- наукове видання „Науковий збірник Інституту державного управління у
сфері цивільного”, № 6, 2018, термін створення - грудень 2018 року,
відповідальний підрозділ за підготовку - науковий відділ ІДУЦЗ. На даний час
підготовлено та схвалено до друку макет Наукового збірника ІДУЦЗ (протокол
від 05.12.2018 № 14).
Крім того, позапланово вийшли з друку такі видання, а саме:
„Безпека людини у сучасних умовах”, монографія
„Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного
захисту та безпеки громад (2016-2017 роки)”, збірка.
Відомості про підготовку до видання навчальної та наукової літератури
ІДУЦЗ у 2018 році наведено у табл. 3
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Таблиця 3
Відомості про підготовку до видання навчальної та наукової літератури
ІДУЦЗ у 2018 році
№
з/п
1
1

2

3

4

Назва видання,
вид

Термін
Стан
Структурний
ПІБ
створення
підготовки
підрозділ
та науковий ступінь
видання
видання
авторів
2
3
4
5
6
Кафедра організації заходів цивільного захисту
Основи
02.2018Здійснюється
Кафедра
Бондаренко О.О.,
цивільного
02.2020
розробка
організації
к.військ.н., доцент,
захисту
першого
заходів
Положешний В.В.,
(друге видання)
розділу
цивільного
к.т.н., доцент,
навчальний
навчального
захисту
Єлісєєв В.Н.,
посібник
посібника
к.т.н., доцент,
Ковальов О.С.,
к.військ.н., доцент,
Кулеба О.М.,
Шевченко І.О.,
Євдін О.М.
Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
Організація та
12.2017Проводиться
Кафедра
Волянський П.Б.,
проведення
09.2018
редагування
державної
д.держ.упр.,
занять із
рукопису
служби,
професор,
застосуванням
посібника
управління та Заслужений лікар
інноваційних
після
навчання за
України
методів
отримання
міжнародними Терент’єва А.В.,
навчальний
зовнішніх
проектами
д,держ.упр.,
посібник
рецензій
професор, с.н.с.,
Євсюков О.П.,
к.психол.н., доцент,
Михайлов В.М.,
к.держ.упр.
Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
Не заплановано
Кафедра домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності
Не заплановано
Кафедра авіації та авіаційного пошуку і рятування
Авіаційний
02.2018Здійснюється
Кафедра
Хижняк В.В.,
пошук і
12.2018
розробка
авіації та
к.т.н., с.н.с.,
рятування
(позаплано відповідно до
авіаційного
Шевченко В.Л.,
в Україні
во)
плану
пошуку
Ядченко Д.М.,
посібник
підготовки
і рятування
Гурник А.В.,
Литовченко А.О.,
Куньо М.Д.
Науковий відділ
Матеріали 20
10.2018
Вийшло з
Науковий
Редакційна колегія
Всеукраїнської
друку
відділ
видання
науковопрактичної
конференції
наукове видання

34
1
5

6

7

2
3
4
5
6
Науковий
12.2018
Підготовлено
Науковий
Редакційна колегія
збірник
та схвалено
відділ
видання
Інституту
на засіданні
державного
Вченої ради
управління у
ІДУЦЗ макет
сфері цивільного
Наукового
захисту, № 6,
збірника
2018
ІДУЦЗ
Безпека людини
03.2018
Вийшла з
Науковий
Литвиновський
у сучасних
(позаплано
друку
відділ
Є.Ю.,
умовах
во)
к.пед.н., с.н.с.,
монографія
колектив авторів
Науково-методичний центр мережі освітніх установ цивільного захисту
Збірка кращих
06.2018
Вийшла з
НауковоВиноградчий В.І.,
практик
(позаплано
друку
методичний
д.е.н., доцент,
місцевого
во)
центр мережі Волошин С.М.,
самоврядування
освітніх
к.е.н.,
у сфері
установ
Лещенко О.Я.,
цивільного
цивільного
Ковровський Ю.Г.,
захисту та
захисту
к.психол.н.,
безпеки громад
Михайлов В.М.,
(2016-2017 роки)
к.держ.упр.,
збірка
Пруський А.В.,
к.т.н., доцент,
Романюк Н.М.

2.5. Публікації у фахових та періодичних виданнях
Протягом 2018 року науковими та науково-педагогічними працівниками
Інституту підготовлено, опубліковано та подано до друку 52 наукові статті, з
яких: опубліковано у фахових виданнях - 41 наукова стаття та 11 - у
періодичних виданнях. Кількісні показники щодо опублікування наукових
статей у наукових виданнях структурними підрозділами Інституту наведено у
табл. 4.
Таблиця 4
Кількісні показники щодо опублікування наукових статей у наукових виданнях
структурними підрозділами ІДУЦЗ
Структурний підрозділ
Кількість наукових
Кількість наукових
статей у фахових
статей, опублікованих у
(електронних фахових)
періодичних виданнях
виданнях
1
Науковий відділ
Кафедра державної служби,
управління та навчання за
міжнародними проектами
Кафедра профілактики пожеж

2
10
12

3
−
4

8

4
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1
та безпеки життєдіяльності
населення
Кафедра домедичної
підготовки
Кафедра організації заходів
цивільного захисту
Навчальний відділ організації
підвищення кваліфікації та
атестації
педагогічних працівників у
сфері цивільного захисту
Кафедра авіації та авіаційного
пошуку і рятування
Кафедра мовної підготовки
Учений секретар
Аспірантура
Всього

2

3

7

−

−

1

−

1

1

1

1
1
1
41

−
−
−
11

Аналіз показників, що наведено у табл. 4 свідчить про те, що найбільш
активно у даному напрямі працюють такі підрозділи: кафедра державної
служби, управління та навчання за міжнародними проектами та науковий
відділ ІДУЦЗ. При цьому, більшу кількість публікацій у наукових фахових
виданнях мають старший науковий співробітник наукового відділу Барило О.Г.
(9 публікацій), професор кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення Сидоренко В.Л. (8 публікацій), завідувач кафедри
домедичної підготовки Кушнір В.А. (6 публікацій) та старший викладач
кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними
проектами Кропивницький Р.С. (5 публікацій).
Аналіз зазначених даних про публікації у наукових виданнях свідчить,
про позитивну публікаційну активність наукових та науково-педагогічних
працівників Інституту.
2.6. Науковий потенціал ІДУЦЗ
Слід зазначити, що отримані позитивні результати наукової та науковотехнічної діяльності Інституту за 2018 рік було забезпечено високим науковим
потенціалом наукових та науково-педагогічних працівників.
Станом на 1 січня 2018 року всього в Інституті на посадах наукових
та науково-педагогічних посадах працює:
докторів наук - 7 (з них 3 - за сумісництвом);
кандидатів наук - 33 (з них 4 - за сумісництвом, 1 – на інших посадах);
Мають вчені звання:
професора - 6 (з них 3 - за сумісництвом);
доцента - 20 (з них 3 - за сумісництвом);
старшого наукового співробітника - 8.
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Таким чином, підводячи підсумки наукової та науково-технічної
діяльності Інституту за 2018 рік, слід відмітити, що усі заходи виконано
відповідно до Плану на достатньо високому науковому рівні.
2.7. Освітні інноваційні технології
Структура
магістерської
програми
«Публічне
управління
та
адміністрування», спеціалізація «Управління у сфері цивільного захисту»,
започаткована в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту,
дозволить підготувати когорту публічних управлінців для Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, спроможних управляти процесами
вироблення та реалізації публічної політики у сфері цивільного захисту,
керувати процесами ліквідації наслідків НС за допомогою сучасних засобів
автоматизації та комп'ютеризації; прогнозувати виникнення НС та моделювати
їх розвиток; організовувати роботи з ліквідації їх наслідків.
В основу нових освітніх технологій за даною магістерською програмою
покладено ідею повної керованості навчальним процесом, його проектування та
можливість аналізу шляхом поетапного відтворення, завданням яких є точність і
передбачуваність результату, усвідомлення шляхів її досягнення.
Серед новітніх технологій чинне місце посідають хмарні технології, які
усе частіше проникають у вітчизняну систему освіти. Дійсно, освітянська
галузь не залишається осторонь процесів оновлення, а одним із шляхів
вирішення проблеми взаємодії кількох віддалених систем підтримки
навчального процесу, їх мобільності і економічності є використання хмарних
обчислень, коли ресурси для опрацювання даних надаються кінцевим
користувачам у якості інтернет-сервісу.
Зважаючи на заявлену спеціалізацію магістратури «Публічне управління
та адміністрування», що відкрита в Інституті, можна стверджувати, що
використання хмарних технологій в освітньому процесі підготовки магістрантів
дозволить збільшити практичну складову, надати можливість в динаміці
відслідковувати управлінські процеси в умовах НС, долучитися до світового
досвіду реагування на НС та актуалізувати навички кризових комунікацій.
Зважаючи на специфіку підготовки магістрантів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Управління у сфері
цивільного захисту» ми прийшли до висновку щодо використання хмарних
технологій в освітньому процесі за наступними напрямами:
для магістрантів - персональний набір програмного забезпечення залежно
курсу, можливість дистанційного навчання, доступність бібліотечних фондів;
для викладачів - дистанційне керівництво науковою діяльністю
магістрантів, налаштування консультативної роботи, обговорення актуальних
тем з магістрантами та колегами, спільне проведення лекцій;
для закладу вищої освіти
організація віртуальних конференцій,
публікація матеріалів наукової діяльності в мережі Інтернет, розробка і
підтримка сайту закладу вищої освіти.
Застосування в освітньому процесі інтерактивних дошок є вимогою
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часу, адже робота з цими програмно-апаратними засобами допомагає
професорсько-викладацькому складу полегшити засвоєння матеріалу, зробити
освітній процес більш наочним, активізувати навчально-пізнавальну діяльність
слухачів тощо. Використовуючи інтерактивне обладнання, можна поєднувати
перевірені (традиційні) методи і прийоми роботи зі звичайною дошкою чи
екраном з набором інтерактивних і мультимедійних можливостей.
Наразі більшість викладачів вищої школи стикаються з проблемою
освоєння інтерактивної дошки, незважаючи на вміння працювати з
комп’ютером. З іншого боку, освітяни, які не знають можливостей
інтерактивної дошки, сприймають її переважно як екран. Саме тому перш ніж
використовувати інтерактивну дошку в навчальному процесі, потрібно вивчити
її можливості та основні принципи роботи з нею.
У програмно-апаратному комплексі інтерактивної дошки поєднуються
проекційні технології із сенсорним пристроєм, а тому вони не просто
відображають те, що відбувається на комп’ютері, а дозволяють управляти
процесом презентації, вносити виправлення й корективи, робити позначки й
коментарі, зберігати матеріали заняття для подальшого використання й
редагування. Всю проведену в ході заняття роботу, з усіма зробленими на дошці
записами й позначками, можна зберегти в комп’ютері для наступного перегляду
й аналізу, у тому числі й у вигляді відеозапису. Завдяки наочній формі подання
матеріалу слухачі швидко освоюють цей програмно-апаратний засіб навчання,
що представляє широкі можливості для індивідуалізації й диференціації
освітнього процесу.
Подібні програмно-апаратні комплекси з 2000 року стали базовим
інструментом в системах освіти 150 країн світу, зокрема в США та країнахучасницях Болонської угоди. Програмне забезпечення комплексу дозволяє
одночасно працювати з текстом, графічним зображенням, відео- й
аудіоматеріалами, керуючи процесом роботи за допомогою спеціального
маркера або руху руки по сенсорній поверхні дошки.
В 2018 році в аудиторіях Інституту також встановлено та
використовується 5 інтерактивних дошок.

Основні висновки.
1. Наукову та науково-технічну діяльність Інституту у 2018 році було
спрямовано на інтеграцію результатів виконання наукових заходів в освітній
процес Інституту та в діяльність структурних підрозділів ДСНС України.
2. Результати виконання науково-дослідних робіт структурними підрозділами Інституту у звітному періоді засвідчили про зростання їх практичної
значимості і якості, що забезпечило активну участь наукових та науковопедагогічних працівників у підготовці та опублікуванні наукових статей у фахових наукових виданнях та у комунікативних заходах.
3. Практичне впровадження результатів науково-дослідних робіт забезпечило підвищення якості освітнього процесу в Інституті.
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4. За результатами проведення першої науково-практичної конференції
Інституту та 20 Всеукраїнської конференції розроблено проект Концепції підготовки та проведення конференцій в Інституті, що передбачає новий формат їх
проведення.
5. Заходи з наукової та науково-технічної діяльності Інституту, передбачені планами на 2018 рік, виконано у повному обсязі та на високому науковому
рівні.
6. Подальше зростання наукового потенціалу Інституту забезпечить виконання заходів з наукової та науково-технічної діяльності, що заплановані на
2019 рік.

ІІІ. Робота з персоналом
3.1. Кадрове забезпечення навчального процесу
Кадрове забезпечення здійснює відділ персоналу та адміністративної
роботи, який є структурним підрозділом Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту (далі - Інститут) і підпорядковується начальнику
Інституту. Основними завданнями відділу є: прийняття (звільнення) працівників
та осіб начальницького складу на/із посади (на/із службу), їх просування по
службі, ведення особових справ (послужних списків), заохочення, присвоєння
чергових звань, моніторинг дотримання трудової дисципліни тощо.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом
законів про працю України, законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, актами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі ДСНС), Статутом Інституту державного управління у сфері цивільного захисту,
Положенням про відділ персоналу та адміністративної роботи та іншими
нормативними актами.
Штатна чисельність працівників Інституту складає 122 особи, а
фактична - 114 осіб, з яких 29 осіб начальницького складу та 85
працівників (рис. 1). Штат Інституту укомплектований на 93 %.
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Рис. 1. Штатна та фактична чисельність працівників Інституту в 2018
році
47 штатних посад відноситься до науково-педагогічних, наукових та
педагогічних, які займають 33 кандидати наук та 7 докторів наук. Тобто
протягом 2018 року близько 83 % штатних науково-педагогічних, наукових та
педагогічних посад було зайнято працівниками з науковим ступенем (рис. 2).
Крім того, протягом 2018 року працевлаштовано 26 працівників, з них 2
доктори наук та 6 кандидатів наук.

Рис. 2. Питома вага працівників з науковим ступенем та без у загальній
кількості штатних науково-педагогічних, наукових та педагогічних посад
У звітному періоді 15 осіб з числа науково-педагогічних, наукових та
педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації, або 33 % від
загальної кількості зайнятих даних посад.
Впродовж звітного періоду прийнято на службу 4 особи начальницького
складу; присвоєно 10 спеціальних звань (вперше та чергових звань) відповідно
до вимог Положення про порядок проходження служби цивільного захисту
особами рядового і начальницького складу.
За зразкове виконання посадових обов’язків, особисту ініціативу і
самовідданість, високий професіоналізм, сумлінне і бездоганне виконання
службових обов’язків, досягнення високих результатів у трудовій діяльності
працівники Інституту в 2018 році були нагороджені одним нагрудним
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знаком “За відзнаку в службі” Міністерства внутрішніх справ України, одним
нагрудним знаком “За безпеку народу” Міністерства внутрішніх справ України,
одною грамотою Міністерства внутрішніх справ України, одним нагрудним
знаком “Знак Пошани” ДСНС, 4 Почесними грамотами ДСНС, 11 Грамотами
ДСНС, 5 Подяками ДСНС.
У звітному періоді проведено роботу з укомплектування кадрами
новостворених підрозділів Інституту, таких як кафедра мовної підготовки,
кафедра авіації та авіаційного пошуку і рятування, навчальний відділ організації
підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників у сфері
цивільного захисту та аспірантура.
Сформовано кадровий резерв, що забезпечило підвищення ефективності
укомплектування Інституту висококваліфікованими працівниками.
На виконання Закону України «Про запобігання корупції» відділ
персоналу та адміністративної роботи організовує та оформляє відповідні
документи для проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на
зайняття посад начальницького складу. Також у 2018 році відділом проведена
організаційна та методична робота щодо заповнення декларацій за 2017 рік
особами начальницького складу, а також кандидатами на посади, згідно Закону
України «Про запобігання корупції».
У відповідності до Закону України «Про очищення влади» відділом
проводилася перевірка працівників та претендентів на посади начальницького
складу, про що на підставі висновків органів перевірки складалися довідки про
результати перевірки.
3.2. Попередження корупційних проявів
Робота щодо недопущення проявів корупції в Інституті проводиться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. №
706 „Питання запобігання та виявлення корупції”, наказів ДСНС України від
01.12.2015 № 600 „Про затвердження Інструкції з провадження
антикорупційних заходів у системі Державної служби України з надзвичайних
ситуацій” та від 09.12.2015 № 626 „Про затвердження Порядку інформування
ДСНС України щодо подій, пов’язаних із вчиненням правопорушень”.
Протягом 2018 року проведено 20 заходів (семінарів, занять в системі
службової підготовки, лекцій, круглих столів) на тему антикорупційного
законодавства із залучення 543 осіб, стан протидії корупції 6 разів
розглядався на нарадах керівного складу Інституту.
В приміщенні Інституту на першому поверсі розміщено інформаційний
стенд з телефонами довіри та інформацією щодо запобігання корупційним
правопорушенням.
Відповідно до Закону України „Про засади запобігання і протидії
корупції” в Інституті проведено заходи щодо подання електронних Декларацій
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік.
Відомості подали у повному обсязі, визначеному відповідним переліком посад
Інституту.
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3.3. Соціальний захист
В Інституті працює 9 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, 10
учасників бойових дій, 12 інвалідів, 2 багатодітні працівники, яким надавався
соціальний захист згідно з чинним законодавством України.
3.4. Культурно-масова та спортивна робота
Протягом року до знаменних та пам’ятних дат було проведено 11
урочистих зборів працівників Інституту, три святкові концерти за участю
представників центру музичного мистецтва ДСНС України. Протягом року в
бібліотеці Інституту 6 разів проводились інформаційно-літературні години.
На базі Інституту відкрився семінар лідерів Всеукраїнського громадського
дитячого руху “Школа безпеки” та проведено круглий стіл за темою: “Школа
безпеки: досягнення, проблеми, стратегія розвитку”.
Ініціативною групою Інституту за рахунок власних сил підтримується
належний стан приміщень спортзалу та спортивного знаряддя, проводяться
турніри з настільного тенісу.
На постійній основі з особами начальницького складу проводяться
заняття з фізичної підготовки.
Основні висновки.
1. Впродовж 2018 року забезпечено подальше зміцнення кадрового
потенціалу Інституту. Штат Інституту укомплектовано на 93 %.
2. Проведено роботу з укомплектування кадрами новостворених
підрозділів Інституту. На посадах в Інституті працюють 7 докторів наук та 33
кандидати наук.
3. В Інституті в звітний період не допущено фактів вчинення персоналом
корупційних правопорушень.
ІV. Господарська діяльність
4.1. Матеріально-технічне забезпечення
Підрозділами матеріально-технічного забезпечення протягом 2018 року
проводилась робота із забезпечення структурних підрозділів Інституту
матеріально-технічними засобами, зміцнення транспортної дисципліни,
належному утриманню і охорони будівлі та прилеглої території.
Для забезпечення навчального процесу та життєзабезпечення Інституту
протягом звітного періоду було отримано від ДСНС України матеріальнотехнічну допомогу (ПММ, медичне, речове майно, комп'ютерне та
мультимедійне обладнання) на загальну суму 2 млн. 675 тис. грн., а також
проведено закупівлі оргтехніки техніки, меблів, канцелярських товарів та інших
матеріальних цінностей.
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Протягом року в Інституті здійснювались закупівлі через електронну
систему торгів ProZoro, що дало змогу зекономити понад 190 тис. грн. (2025% від очікуваної вартості).
Для підтримки в належному санітарно-гігієнічному стані навчальних
приміщень та місць загального користування Інститут забезпечувався
матеріалами для господарчих цілей.
Проведено ряд заходів щодо медичного забезпечення: періодичний
медичний огляд осіб рядового та начальницького складу, забезпечення
особового складу медикаментами, оперативне звітування та попередження
захворюваності на грип і ГРВІ.
Проводилась робота щодо забезпечення якісного документообігу в
Інституті, укладено договір з Центральним державним архівом вищих органів
влади і управління України та проведено впорядкування документів Інституту
за весь період починаючи з 2001 року, забезпечено безперебійне
функціонування системи телефонного зв'язку, Інтернету
та роботи
комп’ютерної техніки.
Протягом 2018 року проводилася робота щодо впровадження нових
технологій для економного використання енергоносіїв (утеплено частину
даху, проведено ремонт частини системи опалення, встановлено доводчики на
двері, прилади освітлення діодного типу), із застосуванням яких Інститут зміг
зекономити кошти на оплату енергоносіїв. Перевищення встановлених лімітів
на використання енергоносіїв не допускалось.
4.2. Ремонтно-будівельні роботи
Для забезпечення життєдіяльності та створення умов для якісного
проведення навчального процесу в 2018 році власними силами Інституту
проведено ряд ремонтно-будівельних робіт та робіт з обслуговування техніки й
обладнання, а саме:
вперше за 17 років облаштовано всі приміщення Інституту системою
пожежної сигналізації та приведено її у робочий стан, забезпечено
приміщення інституту достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння;
облаштовано п'ять приміщень Інституту охоронною сигналізацією;
створено нову сучасну аудиторію яку було облаштовано відповідними
меблями, новітньою комп'ютерною і мультимедійною технікою яка була
отримана як технічна допомога від Федеративної Республіки Німеччини (ВВК).
облаштовано 2 аудиторії новітньою комп'ютерною і мультимедійною
технікою;
Проведено поточні ремонти трьох навчальних аудиторій, бібліотеки,
вестибюля, восьми службових приміщень та місць загального користування, а
також проведено ще ряд інших робіт.
Завдяки роботі яка була проведена власними силами працівників
Інституту вдалося зекономити коштів на суму понад 300 тис. гривень.
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4.3. Поточний стан будівель
Будівля Інституту перебуває в задовільному стані і придатна для
використання та проведення навчального процесу.
Для врегулювання земельного питання протягом 2018 року Інститутом
здійснено ряд організаційних заходів щодо виготовлення правозастосовних
документів на земельну ділянку Інституту, а саме:
- отримано Рішення Київської міської Ради щодо надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Інституту;
- укладено договір з Комунальним підприємством “Київський інститут
земельних відносин” щодо розроблення проекту землеустрою.
Робота в цьому напряму не проводилася з моменту створення Інституту.
На сьогоднішній день продовжується робота з оформлення права
власності на земельну ділянку.
4.4. Орендні відносини
Відповідно до договору оренди державного нерухомого майна в Інституті
знаходяться два орендаря - Державний науковий центр захисту культурної
спадщини від техногенних катастроф та їдальня. Заборгованості з боку
орендарів немає.
4.5. Створення системи технічного захисту інформації
Протягом 2018 року значну увагу було приділено інформаційній безпеці в
Інституті.
Для забезпечення інформаційної безпеки були організовані роботи щодо
створення комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) в
автоматизованій системі класу “1” в режимно-таємному секторі, а саме:
закуплено типовий комплект обладнання для створення КСЗІ; проведено
спеціальні дослідження
інструментального вимірювання рівнів побічних
електромагнітних випромінювань та наводок, що утворюються устаткуванням
для автоматичного оброблення інформації (персональним комп’ютером) зі
складанням Акту спеціальних досліджень побічного електромагнітного
випромінювання. Установлено персональний комп'ютер з периферійним
пристроєм та активними засобами захисту, створені й опрацьовані Положення
про захист інформації, Положення про службу захисту інформації та ряд інших
документів, що необхідні для створення КСЗІ на другому етапі.
Виконано практичні заходи з первинної атестації комплексної
системи захисту інформації в режимно-таємному секторі Інституту.
Придбано та налаштовано в серверному приміщенні міжмережевий
екран, який виконує багатоетапну ідентифікацію запитів, що надходять в
мережу; перевірку повноважень і прав доступу користувача до внутрішніх
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ресурсів мережі; реєстрацію всіх запитів до компонентів внутрішньої підмережі
ззовні; контроль цілісності програмного забезпечення і даних та приховування
IP-адреси внутрішніх серверів з метою захисту від хакерів.
Установлено джерело безперебійного живлення
у серверному
приміщенні Інституту для забезпечення безперебійної роботи серверної
інфраструктури.
Організовано та проведено конференції з питань кібербезпеки та
кіберзахисту із співробітниками Інституту.
Основні висновки.
1. Всі заходи господарської діяльності виконано в повному обсязі з
урахуванням фінансування.
2. Досягнуто значного покращення матеріально-технічної бази
Інституту та створено належні умови для задоволення освітніх та професійних
потреб слухачів та працівників Інституту.

V. Фінанси
У 2018 році Інститут по загальному фонду було профінансовано на
суму 25 млн. 220,1 тис. грн., у т.ч.:

КЕКВ
2110
2120
2210
2240
2250
2270
Всього:

Показники
оплата праці
нарахування на оплату праці
предмети, матеріали, інвентар
оплата послуг (крім
комунальних)
видатки на відрядження
оплата комунальних послуг

2018
(тис. грн.)
20131,2
4001,2
482,9

Питома вага
видатків
(%)
79,8
15,9
1,9

215,1

0,8

15,7
374,0
25220,1

0,1
1,5
100

Найбільші видатки - це видатки на оплату праці та нарахування на
оплату праці (79,8% та 15,9% відповідно).
Аналіз видатків загального фонду показує, що у порівнянні з минулим
роком видатки загального фонду на початок 2018 року затверджені більше
на 1млн. 589,9 тис. гривень.
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Видатки загального фонду, що передбачені кошторисом,
складають:
КЕКВ
2110

Показники
оплата праці

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8200,9

8902,9

9175,0

11979,7

17405,7

19348,1

2801,3

2698,1

2947,9

2394,1

3427,6

4045,4

2120

нарахування на оплату праці

2210

предмети, матеріали, інвентар

17,0

117,9

326,1

709,3

931,7

247,9

2240

оплата послуг (крім комунальних)

87,5

248,3

143,3

235,5

125,0

39,8

2250

видатки на відрядження

24,1

5,7

25,9

25,9

30,9

10,7

2270

оплата комунальних послуг

239,1

222,3

409,3

494,0

395,0

344,0

2730

трансферти населенню

131,8

130,1

12255,2

125,1
13152,6

15970,3

22446,0

Всього:

11369,9

КЕКВ

Показники

2110
2120
2210

оплата праці
нарахування на оплату праці
предмети, матеріали, інвентар
оплата послуг (крім
комунальних)
видатки на відрядження
оплата комунальних послуг
трансферти населенню

2240
2250
2270
2730
Всього:

2017

2018

17405,7
3427,6
931,7

19348,1
4045,4
247,9

125,0
30,9
395,0
130,1
22446,0

39,8
10,7
344,0
24035,9

24035,9

(тис. грн.)
Відхілення Питома вага
видатків (%)
(тис. грн.)
+1942,4
+617,8
-683,8

80,46
16,8
1,1

-85,2

0,2

-20,2
-51,0
-130,1
1589,9

0,04
1,4
100

Таким чином, питому вагу видатків становлять видатки на фонд
заробітної плати (97,3%).
Керівництвом Інституту в звітному періоді докладались значні зусилля та
вживались необхідні заходи щодо збільшення фонду зарплати, покращення
матеріально-технічної бази Інституту. Завдяки цьому, впродовж 2018 року з
ДСНС України Інститутом отримано додаткове фінансування на загальну
суму 1184,2 тис. грн., у т.ч.:
КЕКВ
2110
2120
2210
2240
2250
2270
2730
Всього:

Показники
оплата праці
нарахування на оплату праці
предмети, матеріали, інвентар
оплата послуг (крім комунальних)
видатки на відрядження
оплата комунальних послуг
трансферти населенню

Сума додаткових
коштів
(тис
.грн.)
783,1
44,2
+235
+121,9

1184,2
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Отримання додаткових коштів дало змогу виплачувати щомісячні премії
працівникам і особам начальницького складу Інституту у максимальному
розмірі. Фонд преміювання на початку року було затверджено в розмірі 35%.
За рахунок загального фонду придбано канцтоварів, господарських та
будівельних матеріалів, оргтехніки, виготовлено стендів, посвідчень,
методичних рекомендацій та ін. на загальну суму 482,9 тис. грн.; оплачено
послуг зв’язку, вивіз сміття, дератизацію приміщень, заправку картриджів,
обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, за упорядкування
документів, що підлягають постійному зберіганню та ін. на загальну суму 215,1
тис. грн.; проведено видатків на відрядження на суму 15,7 тис. грн.; оплачено
комунальних послуг на суму 374 тис. грн.
За 2018 рік до спеціального фонду надійшло 812,1 тис. грн., у т. ч. за
освітні послуги - 759,7тис. грн., за оренду приміщень - 52,4тис. грн., що на
173,5 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком.

Аналіз надходження коштів по спеціальному фонду
(тис. грн.)
№п/п
1
2
Всього:

Показники
Освітні послуги
Оренда приміщень

2016

2017

2018

617,0
43,1
660,1

582,3
54,1
636,4

759,7
52,4
812,1

Кошти спеціального фонду направлено на забезпечення навчального
процесу в Інституті та надання освітніх послуг.
Основні висновки.
1. Забезпечено цільове, ефективне та у повному обсязі використання
бюджетних коштів з дотриманням вимог чинного законодавства.
2. Не допущено заборгованості із виплати грошового забезпечення та
заробітної плати.
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VI. Стан виконання Програми перспективного розвитку Інституту на
2014 - 2021 роки
Метою Програми перспективного розвитку Інституту на 2014 - 2021 роки
(далі - Програма) є визначення напрямів та основних заходів перспективного
розвитку Інституту як провідного закладу вищої освіти у сфері цивільного
захисту, що відповідає європейським стандартам, шляхом побудови сучасної та
ефективної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту.
Програма реалізується шляхом впровадження передбачених заходів
відповідними структурними підрозділами Інституту.
Моніторинг виконання цієї Програми здійснюється керівництвом та
колегіальними органами управління Інституту на постійній основі.
Всього Програмою до виконання запропоновано 31 захід, 7 заходів
виконані у визначені терміни, 24 - опрацьовуються за встановленим порядком.
Моніторинг
виконання
Програми
Інституту на 2014 - 2021 роки додається.

перспективного

розвитку

Основні висновки.
1. Проведений аналіз виконання Програми перспективного розвитку
Інституту на 2014 - 2021 роки свідчить про реалізацію запланованих заходів у
визначені терміни.
2. Подальша реалізація Програми сприятиме досягненню нового рівня
освітньої та інноваційної діяльності Інституту, що відповідатиме міжнародним
стандартам змісту і якості освіти, практиці передових профільних навчальних
закладів Європи.
VІІ. Загальні висновки та основні завдання на 2019 рік.
Загальні висновки
На сьогодні Інститут державного управління у сфері цивільного захисту є
єдиним в Україні галузевим закладом вищої освіти у сфері цивільного
захисту та відіграє важливу роль у функціонуванні Єдиної державної системи
цивільного захисту України.
За результатами роботи у 2018 році Інститут піднявся на новий, ще
більш високий рівень освітньої діяльності.
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Забезпечено виконання у повному обсязі вимог законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», Кодексу цивільного захисту України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, актів та доручень
Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
Впродовж звітного періоду досягнуто найвищого за останні роки
показника виконання плану комплектування Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, на 2018 рік, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 962-р (86,4 %).
Вперше за час існування Інституту отримано ліцензії Міністерства
освіти і науки України на підготовку магістрів у галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», магістрів у галузі знань 28
«Публічне управління» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування», докторів філософії у галузі знань 28 «Публічне управління
та адміністрування». Розпочато підготовку фахівців із зазначених
спеціальностей.
В структурі Інституту створено нові кафедри: «Авіації та авіаційного
пошуку і рятування» та «Мовної підготовки».
Тривало активне впровадження в навчальний процес нових форм і
методів навчання. Помітно покращилась матеріально-технічна база
навчального процесу.
Розширилось міжнародне співробітництво Інституту як на напрямку
підготовки та підвищення кваліфікації персоналу системи ДСНС так і
матеріально-технічного оснащення.
Серед основних завдань в роботі Інституту на 2019 рік:
- подальше вдосконалення навчального процесу, підвищення якості
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
- виконання у повному обсязі плану комплектування Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, на 2019 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 988-р;
- отримання ліцензії МОН України з підвищення кваліфікації
представників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту,
навчально-консультаційних пунктів ГУ (У) ДСНС України в областях та м.
Києві за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (галузь знань 01
«Освіта/Педагогіка»);
- виконання комплексу заходів щодо підготовки до проведення акредитації
за спеціальностями 261 «Пожежна безпека» та 281 «Публічне управління та
адміністрування»;
- проведення атестації з української мови;
- проведення внутрішнього аудиту діяльності кафедр Інституту;
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- подальше вдосконалення організації та проведення дистанційного
навчання;
- своєчасна підготовка проекту Плану комплектування Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, на 2020 рік;
- підвищення якості виконання науково-дослідних робіт;
- оновлення формату проведення наукових та науково-практичних конференцій у напрямі забезпечення їх практичної спрямованості; поширення унікальних ідей та оприлюднення кращих практик; створення невимушеної,
творчої атмосфери в ході обговорення проблемних питань конференцій; генерації креативних ідей учасниками конференцій з питань цивільного захисту;
провадження інноваційних методів і технологій для вирішення проблемних питань в освітній діяльності;
- продовження виконання заходів щодо набуття Науковим збірником Інституту статусу фахового наукового видання;
- подальше зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази Інституту;
- подальше зміцнення кадрового потенціалу Інституту, зокрема наукових
та науково-педагогічних працівників, об’єднання персоналу Інституту під
девізом «Єдність та персональна відповідальність", вжиття заходів щодо недопущення плинності кадрів.

Начальник Інституту,
д.держ.упр., професор
Заслужений лікар України

П.Б. Волянський

