СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
І. Загальні положення
Стратегія розвитку наукової діяльності Інституту державного управління
та наукових досліджень з цивільного захисту (далі – Стратегія) визначає
пріоритетні напрями наукової діяльності та порядок їх реалізації.
Стратегія ґрунтується на засадах Законів України “Про вищу освіту”
№ 1556-VII від 01.07.2014, “Про наукову і науково-технічну діяльність”
№ 848-VIII від 26.11.2015, Положення про організацію наукової і науковотехнічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
(наказ МВС від 02.04.2018 № 265), Статуту Інституту державного управління та
наукових досліджень з цивільного захисту (наказ ДСНС від 05.03.2020 № 190).
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного
захисту (далі – ІДУ НД ЦЗ) є галузевим закладом вищої освіти, що здійснює
освітню, наукову і науково-технічну діяльність у сфері цивільного захисту.
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в ІДУ НД ЦЗ є
невід’ємною складовою частиною освітньої діяльності і провадиться з метою
інтеграції наукової та освітньої діяльності.
Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
ІДУ НД ЦЗ є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових
досліджень і розробок та їх спрямування на забезпечення розвитку наукової
діяльності ІДУ НД ЦЗ, підготовки фахівців інноваційного типу.
Відповідно до Концепції освітньої та наукової діяльності (п. 2 Статуту
Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту)
ІДУ НД ЦЗ проваджує:
освітню діяльність, що забезпечує здобуття особами компетентностей,
необхідних для професійної діяльності за галузями знань “Цивільна безпека”,
“Публічне управління та адміністрування”;
підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;
підвищення кваліфікації персоналу ДСНС;
наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових
інноваційних технологій у сфері цивільного захисту;
прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи;
навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
ІІ. Мета Стратегії
Метою Стратегії є визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності
ІДУ НД ЦЗ, направлених на підвищення ефективності наукових досліджень для
підвищення рівня безпеки громадян України, удосконалення освітнього
процесу ІДУ НД ЦЗ.
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ІІІ. Пріоритетні напрями наукової діяльності ІДУ НД ЦЗ
1. Підвищення якості прикладних, пошукових науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки, що виконує ІДУ НД ЦЗ на замовлення структурних
підрозділів ДСНС України, інших установ, підприємств та організацій у межах
компетенцій.
2. Розвиток наукового забезпечення освітньої діяльності ІДУ НД ЦЗ щодо
здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої
освіти у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”,
післядипломної освіти у галузях знань “Цивільна безпека”, “Публічне
управління та адміністрування”, підвищення кваліфікації осіб відповідно до
отриманих ліцензій та/або акредитованих освітніх програм за Пріоритетними
напрямами наукових досліджень Інституту державного управління та
наукових досліджень з цивільного захисту.
3. Удосконалення процесу впровадження результатів
досліджень у наукову та освітню діяльність ІДУ НД ЦЗ.

наукових

4. Наукове забезпечення якості освітньої діяльності ІДУ НД ЦЗ.
5. Створення системи академічної доброчесності, зокрема шляхом
запобігання та виявлення академічного плагіату.
6. Поєднання науки, освіти та інновацій, забезпечення інтеграції
ІДУ НД ЦЗ до міжнародного науково-освітнього простору.
7. Організація взаємодії із закладами вищої освіти та науковими
установами України щодо провадження спільних наукових досліджень, участі у
наукових заходах, обміну науковою та науково-технічною інформацією,
підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників,
оприлюднення наукових результатів, розвитку наукового потенціалу тощо.
8. Підвищення якості наукових видань ІДУ НД ЦЗ до рівня, що відповідає
вимогам наукових видань, які індексуються в міжнародних наукометричних
базах даних.
9. Підвищення рівня організації наукових заходів за проблематикою
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, освітньої діяльності, що
організовує і проводить ІДУ НД ЦЗ.
10. Інтенсифікація публікаційної активності наукових та науковопедагогічних працівників ІДУ НД ЦЗ у виданнях з високим рівнем
наукометричної індикації.
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11. Підвищення якості наукових послуг у сфері цивільного захисту,
пожежної безпеки, що надає ІДУ НД ЦЗ центральним органам виконавчої
влади, установам та організаціям.
12. Розвиток матеріально-технічної бази на пожежно-випробувальному
полігоні, як об’єкта, що становить національне надбання (випробувального,
експериментального обладнання та устаткування, засобів вимірювальної
техніки, будівель та приміщень випробувальних лабораторій, споруд для
проведення натурних вогневих випробувань тощо).
13. Створення та підтримка наукових шкіл в ІДУ НД ЦЗ.
14. Розвиток наукового потенціалу ІДУ НД ЦЗ шляхом створення умов
для наукового та кар’єрного зростання наукових та науково-педагогічних
працівників ІДУ НД ЦЗ.
ІV. Реалізація пріоритетних напрямів наукової діяльності ІДУ НД ЦЗ
Реалізація пріоритетних напрямів наукової діяльності здійснюватиметься
відповідно до Програми перспективного розвитку Інституту державного
управління та наукових досліджень з цивільного захисту на 2020–2025 роки.
V. Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть можливість:
підвищити науковий рейтинг ІДУ НД ЦЗ в освітньому та науковому
просторі України;
підвищити якість наукових робіт на замовлення підрозділів ДСНС
України;
підвищити рівень результативності наукових досліджень;
сприяти розвитку наукового потенціалу Інституту;
підвищити якість наукових досліджень шляхом використання сучасної
дослідницько-випробувальної бази.
VІ. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Джерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії є кошти
державного бюджету (загального та спеціального фондів ІДУ НД ЦЗ).
_____________________________

