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Рекомендації
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» 
(Національний університет цивільного захисту України
(17-18 травня 2019 року)

17-18 травня 2019 року на базі Національного  університету цивільного захисту України відбулась Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика», яка була підготовлена за ініціативою Навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ, за підтримкою  Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Університету митної справи та фінансів, Балтійської Міжнародної Академії (м. Рига, Латвія), Поморської Академії (м. Слупськ, Польща), Грузинського технічного університету (м. Тбілісі, Грузія), Нового Болгарського Університету(м. Софія, Болгарія).
У роботі конференції взяли участь ректори провідних навчальних закладів України, науковці та практики державного управління ; викладачі кафедр закладів вищої освіти України; аспіранти; методисти, ад’юнкти та слухачі Національного університету цивільного захисту України.
Метою конференції було обмін результатами наукових досліджень і практичним досвідом у сфері державного управління науково-освітнім забезпеченням підготовки конкурентоспроможних фахівців(всього понад 150 осіб).
Згідно з програмою конференції працювало 5 секцій:
1. Секція 1. Державна політика і управління в галузі освіти: зміст та механізми реалізації
Пріоритетні напрями роботи секції:
– механізми формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої освіти;
– механізми державного управління системою забезпечення якості середньої, професійної та вищої освіти;
– державне регулювання розвитку дистанційної та електронної освіти;
– зміст та практика використання інноваційних технологій в системі підготовки кваліфікованих фахівців;
– державне регулювання системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
Секція 2.  Державна політика і управління в галузі національної безпеки: зміст та механізми реалізації
Пріоритетні напрями роботи секції:
– національна безпека як умова гармонічного розвитку людини, держави та суспільства;
– теоретико-методологічні та практичні засади формування змісту державної політики в галузі національної безпеки, а також визначення напрямів її реалізації;
– актуальні питання теорії та практики розвитку системи державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
– особливості формування та практика використання механізмів державного управління сферами державної безпеки та охорони громадського порядку;
– механізми інтегрованого управління кордонами, організації оперативно-службової, оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
Секція 3. Державна політика і управління в га-лузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
Пріоритетні напрями роботи секції:
– механізми державного управління у сфері цивільного захисту: зміст та практика використання;
– державна політика щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
– організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-педагогічні засади державного управління у сфері цивільного захисту;
– компетенція науки «Публічне управління і адміністрування» в системі теоретико-методологічного та практичного забезпечення діяльності служби цивільного захисту;
– актуальні питання теорії та практики функціонування системи підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.
Секція 4. Державна політика і управління окремих галузей економіки та соціально-трудових відносин
Пріоритетні напрями роботи секції:
– особливості державного регулювання економіки та сучасна економічна політика;
– соціально-економічний розвиток та рівень життя як об’єкти державного управління;
– механізми державного управління розвитком окремих галузей економіки: зміст та практика використання;
– актуальні проблеми державного управління соціально-економічним та суспільно-політичним розвитком регіонів;
– державна політика щодо регулювання соціально-трудових відносин на регіональному та державному рівнях: принципи формування та особливості реалізації.
Секція 5.  Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку науки «Публічне управління і адміністрування»
Пріоритетні напрями роботи секції:
– предметно-об’єктне спрямування науки «Публічне управління і адміністрування»: понятійно-категоріальний апарат публічного управлін-ня;
– визначення та обґрунтування актуальності пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи у межах науки «Публічне управління і адміністрування»;
– теорія та історія розвитку науки «Публічне управління і адміністрування»;
– напрями модернізації змісту та практики реалізації галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Публічне управління і адміністрування»;
– потенціали науки «Публічне управління і адміністрування» для вдосконалення змісту та практики реалізації стратегії розвитку держави та її регіонів.
У процесі роботи конференції заслухано 70 доповідей. В обговоренні теоретико-методологічних та науково-практичних проблем державного управління  якісною підготовкою конкурентоспроможних фахівців та розвитком інноваційних напрямів в освіті та науці взяли участь усі присутні.
 Працівниками навчально-науково-виробничого центру була організована виставка наукових праць та навчально-методичної літератури з питань державного управління.  
Заслухавши та обговоривши доповіді й виступи, учасники конференції констатують:
У рамках даного наукового напрямку розглянуто теоретико-методологічні й науково-практичні основи створення єдиного освітнього середовища серед провідних навчальних закладів у сфері державного управління в контексті стратегічного розвитку освіти в Україні.
 Визначено технологічні, методичні та практичні сторони вказаної проблеми. Зокрема, розглянуто та проаналізовано проект нового паспорту спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,  та «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» , напрями    діяльності аспірантур за даною  спеціальністю,   функціональні моделі моніторингу якості управлінської підготовки та формування нових галузевих спеціалізацій, згідно пропозицій МОН України в напрямку публічного управління та адміністрування, а також менеджменту освіти та практичного використання освітніх технологій, впровадження системи державної підтримки діяльності навчального закладу.
 
У рамках роботи секцій складено відповідні рекомендації щодо раціонального використання підготовлених матеріалів в управлінні закладами освіти з метою реалізації стратегічних цілей в навчанні й вихованні громадян України.
Слід відзначити, що учасники самостійно ініціювали своє перебування на конференції і таким чином склали громадську спільноту в рамках цього форуму. Тому подану рекомендацію конференції можна розглядати як своєрідний механізм координації і регулювання взаємодії педагогічної громадськості й державних освітніх закладів та установ.
На основі  викладеного вище , учасники науково-практичної конференціїР  Е  К  О  М  Е  Н  Д  У  Ю  Т  Ь:

На методологічних та науково-практичних семінарах у закладах вищої освіти – учасниках конференції обговорити проблему створення й застосування єдиного середовища формування освітніх стандартів з підготовки фахівців за напрямом « Публічне управління та адміністрування»;
посилити науково-практичний зв’язок між навчальними закладами – учасниками конференції.
- створити необхідні  умови для впровадження в управлінську практику єдиного інформаційного середовища серед навчальних закладів, з метою своєчасного обміну інформацією щодо проблем наукового наповнення галузі.
- систематично поновлювати та доповнювати знання  за напрямом, залучаючи міжнародний досвід та роботу у програмах за грантами, використовуючи міжнародні стажування та участь у Міжнародних конференціях та симпозіумах.

Матеріали даної конференції доцільно узагальнити й надрукувати на сторінках збірника наукових праць «Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління»
Оргкомітет конференції


