ПЕРЕДАТИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ
Керівникам закладів вищої освіти та
наукових установ цивільного захисту
Щодо проведення конкурсу

Новим Законом України “Про вищу освіту” започатковано надання автономії
закладам вищої освіти, яка передбачає надання їм більш широких повноважень
самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті
рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу,
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності,
самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом.
Однак практика показує, що заклади вищої освіти цивільного захисту
(далі - ЗВО ЦЗ) не так активно використовують надані їм права і дуже часто
очікують вказівок з верху, бояться брати відповідальність на себе в рамках наданих
їм повноважень, у зв'язку з чим неодноразово мали факти запитів до ДСНС на
отримання офіційного підтвердження про дозвіл на здійснення діяльності
передбаченими цими повноваженнями.
Крім цього результати науково-практичного семінару серед ЗВО ЦЗ
“Застосування новацій в організації та методиці проведення навчальних занять,
використання інноваційних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти
цивільного захисту”, який відбувся 14-15 березня 2019 року на базі Національного
університету цивільного захисту України, засвідчили наявність у всіх закладах
нових підходів до організації та проведення освітнього процесу, однак частка його
застосування у порівнянні з класичними підходами незначна.
Також мало уваги приділяється пошуку та більш широкого залучення
талановитих осіб із складу учасників освітнього процесу, які мають здібності до
генерування прогресивних ідей щодо удосконалення освітнього процесу, наукової і
інноваційної діяльності. Курсантське (студентське) самоврядування орієнтоване, як
правило, на просвітницькі, спортивні заходи, організацію дозвілля, а питання
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, забезпечення якості
освіти залишаються поза увагою.
З урахуванням зазначеного Департамент персоналу оголошує конкурс
“Створюємо і розвиваємось разом” метою якого є пошук талановитих осіб серед
учасників освітнього процесу і науковців, що мають креативне мислення,
неординарні підходи до вирішення проблем та інноваційні погляди на перспективи
розвитку. Інформацію про конкурс можливо отримати на освітньому порталі ДСНС
України.
Переможцям конкурсу буде надано можливість презентувати свої новації на
науково-практичному семінарі присвяченому цій тематиці, який планується
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провести у першому кварталі 2020 року на базі Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності.
На підставі викладеного вище пропоную:
1. Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ цивільного захисту:
довести (у тому числі розмістити в доступних місцях) інформацію про конкурс
до всього курсантського (студентського) та науково-педагогічного (педагогічного,
наукового) складу;
у період квітня-жовтня 2019 року організувати проведення семінарів (круглих
столів, диспутів тощо) з обговоренням питань конкурсу, також торкнутись їх під
час проведення методичних зборів з науково-педагогічним (педагогічним) складом
перед початком нового навчального року.
2. Науково-методичному центру навчальних закладів ДСНС України:
розмістити на освітньому порталі інформацію про оголошення конкурсу
“Створюємо і розвиваємось разом”, що додається;
у період квітня-жовтня 2019 року узагальнити інформацію від учасників
конкурсу, яку разом зі своїми експертними висновками надавати до відділу освіти
та науки до кінця кожного місяця, узагальнену - до 1.11.2019;
до 25 листопада 2019 року розмістити на освітньому порталі відібрані роботи
конкурсантів для обговорення в закладах освіти та наукових установах, за
результатами якого до 20 грудня 2019 року надати узагальнену інформацію до
відділу освіти та науки.
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Оголошення конкурсу
“Створюємо і розвиваємось разом”
З метою підтримки соціально активних і талановитих в освітній та науковій
сфері осіб, пошуку нових шляхів щодо удосконалення освітньої та наукової
діяльності, забезпечення якості освіти Департамент персоналу оголошує конкурс
“Створюємо і розвиваємось разом”.
До участи запрошуються особовий склад всіх колективів закладів освіти та
наукових установ цивільного захисту, які мають креативне мислення, неординарні
підходи до вирішення проблем та інноваційні погляди на перспективи розвитку.
Конкурс проводиться в двох номінаціях:
освітня діяльність (питання: мотивація учасників освітнього процесу,
підвищення рівня якості освіти, контроль якості освіти та зменшення
корупційних ризиків, інше);
наукова діяльність (питання: мотивація учасників освітнього процесу і
науковців, поглиблення взаємодії освітніх і наукових установ, інше).
Конкурсанти можуть подавати свої інформаційні матеріали в електронній
формі у період з квітня по жовтень 2019 року включно на електронну адресу
nmc-nz@dsns.gov.ua за формою, що додається. Матеріали надавати з поміткою в
супроводі “конкурс”. Контактний телефон (057) 704-14-32.
За результатами відбору найцікавіших робіт та їх обговорення в закладах
освіти і наукових установах цивільного захисту, переможцям конкурсу буде надано
можливість презентувати свої новації на науково-практичному семінарі
присвяченому цій тематиці, який планується провести у першому кварталі 2020
року на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за
участю провідних фахівців в галузі освіти та науки цивільного захисту.

________________________________
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Форма

Інформаційні матеріали для участі в конкурсі.
Номінація _____________________

установа

прізвище, ім'я та по батькові

посада

контактна інформація

1. Вступ.
2. Питання, що потребує вирішення (удосконалення).
3. Суть рішення (новації).
4. Опис та обґрунтування.
5. Шляхи реалізації.

__________________________
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