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Розпорядження Кабінету Міністрів України 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» 

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

Підвищення кваліфікації державних службовців             
у сфері цивільного захисту в галузі знань 

"Управління та адміністрування"  



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ 
Надання другої вищої освіти за спеціальністю 

 “Пожежна безпека” 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ 
Організовано набір та проводиться навчання слухачів 
заочної форми за спеціальністю «Пожежна безпека» 
набору 2018р. (30 осіб) 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ 
Підготовка магістрів (20 осіб) та докторів філософії (5 осіб) за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 
галузі знань «Публічне управління» 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ 

Навчання з домедичної 
допомоги рятувальників та 

психологів ДСНС 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

Підвищення кваліфікації фахівців органів 
управління системи авіаційного пошуку та 

рятування з питань цивільного захисту  



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ  ІНСТИТУТУ 

Навчання персоналу ДСНС  
з іноземної (англійської) мови  



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

Навчання з питань охорони праці посадових 
осіб органів та підрозділів ДСНС 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

Навчання посадових осіб з питань пожежної 
безпеки 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 
 Підвищення кваліфікації викладачів 

навчальної дисципліни                        
“Безпека життєдіяльності” 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

Підвищення кваліфікації викладачів 
навчальної дисципліни  

  “Цивільний захист”  



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 
Підвищення кваліфікації  

посадових осіб з питань цивільного захисту суб’єктів 
господарювання 



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

Короткострокове підвищення кваліфікації з питань 
цивільного захисту педагогічних працівників навчально-
методичних центрів сфери цивільного захисту 
 



Науковий потенціал складає: 
 доктори наук − 7 осіб, 
 кандидати наук − 33 особи 

Мають вчені звання: 
професора – 5        
доцента –  20 
старшого наукового співробітника – 8 

Для забезпечення навчального 
процесу в Інституті функціонує                                  
навчально-методичний відділ  

та шість кафедр 



ПРОВЕДЕННЯ ВЧЕНОЇ  РАДИ 



ПРОВЕДЕННЯ ВЧЕНОЇ  РАДИ 



ПРОВЕДЕННЯ ВЧЕНОЇ  РАДИ 



ПРОВЕДЕННЯ ВЧЕНОЇ  РАДИ 



ПРОВЕДЕННЯ ВЧЕНОЇ  РАДИ 



Інноваційні технології в освітньому 
процесі  ІДУЦЗ 

- Використання інтерактивної дошки під час проведення занять, 
- Проведення занять з виїздом НПП до міністерств, інших органів 
державної влади, 
- Використання дистанційної форми навчання слухачів, 
- Проведення занять за методом «Case-study», 
- Проведення практичних занять на території суб'єктів 
господарювання та оперативно-рятувальних загонів,  
- Проведення занять з учнівською молоддю 



Використання  сучасних форм та 
методів навчання 

Навчання в Інституті здійснюється за такими формами:  
 очна (денна); заочна (дистанційна) 

МЕТОД МОЗКОВОЇ 
АТАКИ 

Метод розв'язання невідкладних завдань за короткий час. 
Необхідно висловити як можна більшу кількість ідей за невеликий 
проміжок часу, обговорити їх та класифікувати 

КРУГЛИЙ СТІЛ Слухачі намагаються обґрунтовано поставити питання по темі 
обговорення, серйозно аргументувати підходи до їх вирішення, а 
також повідомити про вдалий і невдалий досвід 

СИТУАЦІЙНИЙ 
АНАЛІЗ 

Слухачі, ознайомившись з описом проблеми, самостійно 
аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають свої ідеї й 
рішення в дискусії з іншими слухачами 

ДИСКУСІЯ Активний метод проведення занять мобілізуючий практичні й 
теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що 
розглядається 

АНАЛІЗ 
КОНКРЕТНИХ 
СИТУАЦІЙ 

Традиційний аналіз конкретних ситуацій, що включає глибоке 
дослідження реальної або імітованої ситуації 

АНАЛІЗ 
КРИТИЧНИХ 
ВИПАДКІВ 

Розгляд однієї події з метою усвідомлення досвіду, формулювання 
висновків та планування дій, які можуть дати позитивні зміни в 
майбутньому 
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ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ 
Вперше Інститутом державного управління у 

сфері цивільного захисту організовано та проведено 
навчання з питань цивільного захисту з керівним 
складом та працівниками Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 
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ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ 
Навчання з питань цивільного захисту з керівним 

складом та працівниками  Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України 
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ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ 
Працівники Інституту 

провели виїзні 
заняття у зоні АТО                    

(Донецька, Луганська 
області) та інших регіонах 

України 
 



 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
З 29 по 31 жовтня 2014 року в Інституті 

проведено семінар з кризової комунікації 
під час надзвичайних ситуацій групою тренерів 
Агентства зменшення загрози Міністерства 
оборони США  
 



28-29 вересня 2015 року відбувся візит Голови 
Департаменту з регіонального планування на 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

виникнення надзвичайних ситуацій Секретаріату 
регіонального виконавчого відділення Центру домедичної 
допомоги та медицини катастроф Королівства Швеції    
Міхаеля Вілхелмсона  
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 6-9 червня 2016 року  на базі Інституту проведено 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

тренувальні заходи з практичного використання 
системи спеціальної методології для навчань експертів 
з реагування у разі виникнення масштабних 
надзвичайних ситуацій «МакСім» 
 



З 29 серпня по 2 вересня 2016 року на базі Інституту за 
сприяння   Агентства зменшення загрози Міністерства 
оборони США  викладачами  Державного університету 
Луїзіани  проведено тренувальний курс з обізнаності  

щодо біологічної зброї 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



 
 

30 вересня 2016 року на базі Інституту проведено 
засідання Міжвідомчої робочої групи з удосконалення 
обробки та збору національних даних щодо втрат 
внаслідок катастроф за участю експертів PPRD-2 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



 
  31 жовтня 2016 року в рамках проведення 

пілотного проекту з внутрішнього контролю 
на прикладі діяльності ДСНС України 

проведено семінар-навчання щодо побудови 
системи внутрішнього контролю на основі 

міжнародної моделі СОSO-ERM 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



23-27 жовтня 2017 року на базі 
 Інституту за сприяння   Агентства зменшення 

загрози Міністерства оборони США викладачами 
Державного університету Луїзіани проведено 
тренувальний курс з обізнаності щодо                  
біологічної зброї 

 
 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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15 -17 січня 2018 року на базі Інституту проведено спільний тренінг 
для підрозділів ДСНС України з надання домедичної допомоги та 

відпрацювання навичок ліквідації наслідків дорожньо-транспортних 
пригод на спеціальних аварійно-рятувальних машинах легкого типу 

(САРМ-Л) за підтримки Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) в рамках виконання  
Проекту міжнародної технічної допомоги  

«Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями» 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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23-26 січня 2018 року на базі Інституту проведено 
тренінг з фахівцями радіаційного та хімічного 
захисту ДСНС за участю спеціалістів 
Федерального управління  із захисту населення 
та допомоги при катастрофах, стихійних лихах 
Федеративної Республіки Німеччина 

 
 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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6 вересня 2018 року в Інституті державного управління у сфері 
цивільного захисту завершено проведення третього циклу 
тренінгів з питань кризового управління у разі надзвичайних 
ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного 
характеру під егідою Федеральної служби цивільного захисту та 
допомоги при катастрофах Федеративної Республіки Німеччина 

(ВВК). 
 

 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



 
УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ 

ЗАХОДАХ 
  

 У 2016 році з нагоди святкування Дня рятівника 
Президент України Петро Порошенко відвідав 
навчальний полігон ДСНС, де ознайомився з 
можливостями рятувальних сил під час проведення 
заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій.  

Начальник Інституту, 
доктор наук з державного 

управління, доцент, 
Заслужений лікар України 

П.Б. Волянський 
продемонстрував 

Президентові України 
можливості                  

госпіталю ДСНС до  дій за 
призначенням. 

 



www.iducz.dsns.gov.ua 

АДРЕСА  
САЙТУ ІНСТИТУТУ 



НАШІ  КОНТАКТИ: 

вул. Вишгородська, 21, 
м. Київ, 04074, Україна 
тел. (044) 430-82-17 
тел./факс  (044) 430-91-91 
навчально-методичний відділ: 
тел./факс (044) 430-40-18 
еmаіl: iduscz.kyiv@dsns.gov.ua  

mailto:iduscz.kyiv@dsns.gov.ua
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