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Про організацію і проведення IV
Міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасний стан
розвитку екстремальної та кризової
психології»
Відповідно до Плану проведення науково-практичних конференцій
(семінарів) вищими навчальними закладами ДСНС України у 2017 році в
період з 30 листопада по 1 грудня 2017 року на базі Національного
університету цивільного захисту України передбачено проведення IV
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан розвитку
екстремальної та кризової психології» (далі — Конференція).
У ході роботи Конференції передбачається проведення пленарного
засідання та секційних засідань за участю керівного складу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, психологів ГУ (У) ДСНС України в областях,
місті Києві, вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства
освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Державної
прикордонної служби України, а також видатних наукових діячів України та
інших держав.
З метою якісної організації та проведення Конференції
НАКАЗУЮ:
1. Першому проректору, полковнику служби цивільного захисту
Коврегіну В.В., спільно з начальником соціально-психологічного факультету,
полковником служби цивільного захисту Куфлієвським А.С., організувати
зустріч та розміщення у готелях міста учасників Конференції.
2. Проректору–начальнику відділу організації служби, полковнику
служби цивільного захисту Семківу О.М. на період роботи Конференції
забезпечити перепускний режим на території по вул. Чернишевська, 94 .
3. Проректору з наукової роботи – начальнику науково-дослідного
центру, полковнику служби цивільного захисту Андронову В.А.:
3.1. забезпечити підготовку та організувати проведення пленарного
засідання Конференції;

3.2. провести робочі
наради з особами, задіяними у проведенні
конференції 22 березня, 12 квітня, 20 вересня та 24 листопада 2017 р.
4. Помічнику ректора з міжнародного співробітництва, підполковнику
служби цивільного захисту Лєбєдєву Д.В., до 1 травня 2017 р. розіслати в
посольства різних країн світу інформаційне повідомлення про Конференцію та
вимоги до публікацій наукових статей та тез Конференції.
5.
Заступнику начальнику відділу виховної та соціально-гуманітарної
роботи, підполковнику служби цивільного захисту Довбій Т.Ю., 30 листопада
2017 року організувати:
5.1. урочисте відкриття пленарного засідання Конференції;
5.2. виставку за темою «Блокпост пам’яті»;
5.3. проведення конкурсно-розважальної програми.
6. Начальнику сектора зв'язків з громадськістю та засобами масової
інформації, полковнику служби цивільного захисту Мішеніну С.М., 30
листопада 2017 р. організувати:
6.1. фотосесію для учасників Конференції;
6.2. прес-конференцію представників засобів масової інформації з
керівництвом Університету, видатними діячами науки та закордонними
гостями — учасниками Конференції.
7. Начальнику кафедри психології діяльності в особливих умовах
соціально-психологічного факультету, полковнику служби цивільного захисту
Перелигіній Л.А.:
7.1. спільно з відділом економіки і фінансів університету (Чистякова Л.І.)
до 1 квітня 2017р. підготувати проект кошторису на підготовку та проведення
Конференції;
7.2. підготувати та до 1 травня 2017 р. розіслати керівникам
департаментів та самостійних структурних підрозділів центрального апарату
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ГУ (У) ДСНС України в
областях, місті Києві, вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони України, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України інформаційне повідомлення про
Конференцію та вимоги до публікацій наукових статей та тез Конференції;
7.3. до 1 травня 2017 р. підготувати та надати на затвердження склад
організаційного комітету та робочої групи Конференції;
7.4. до 30 травня 2017 р. розробити комплект роздавальних матеріалів
для учасників Конференції та до 1 листопада 2017 р. забезпечити їхню
закупівлю згідно із кількістю учасників Конференції;
7.5. до 1 жовтня 2017 р. підготувати програму Конференції, обговорити
та затвердити на засіданні науково-гуманітарної секції Науково-технічної ради
університету;
7.6. до 10 жовтня 2017 р. підготувати проект резолюції Конференції та
обговорити його на засіданні науково-гуманітарної секції Науково-технічної
ради університету;

7.7. до 15 вересня 2017 р. надати до сектора редакційно-видавничої
діяльності наукові статті, доповіді та повідомлення учасників Конференції з
метою своєчасного опублікування матеріалів у збірнику наукових праць
«Проблеми екстремальної та кризової психології»;
7.8. до 1 листопада 2017 р., з урахуванням поданих наукових статей,
письмових підтверджень науковців та практичних психологів щодо
безпосередньої участі у роботі Конференції, підготувати відомості учасників
Конференції.
7.9. 30 листопада 2017 р. організувати реєстрацію учасників
Конференції та забезпечити їх роздавальним матеріалом. Окремо забезпечити
роздавальним матеріалом президію Конференції.
8. Начальнику науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової
психології, полковнику служби цивільного захисту Лєбєдєвій С.Ю.:
8.1. до 1 травня 2017 р. підготувати списки видатних наукових діячів
України та інших держав, наукові інтереси яких знаходяться в площині
вирішення питань екстремальної та кризової психології, та надіслати
персональні запрошення від імені ректорату Університету для участі в роботі
Конференції;
8.2. до 1 жовтня 2017 р. спільно з представниками психологічних служб
різних силових міністерств та відомств України вирішити питання щодо їхніх
виступів на пленарному засіданні з питань використання знань екстремальної
та кризової психології в умовах їхньої професійної діяльності;
8.3. на період роботи Конференції спільно з представниками
зацікавлених ВНЗ України (Військовий інститут Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ); Інститут психології ім. Г.С.
Костюка Національної Академії педагогічних наук України (м. Київ);
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б.
Хмельницького (м. Хмельницький); Харківський національний університет
внутрішніх справ (м. Харків); Національна академія внутрішніх справ (м. Київ);
Військова академія (м. Одеса); Національна академія Національної гвардії
України (м. Харків); Харківський національний університет Повітряних сил
ім. Івана Кожедуба (м. Харків); Львівський державний університет внутрішніх
справ МВС України (м. Львів); Національний університет оборони України ім.
Івана Черняховського (м. Київ); Національна академія сухопутних військ ім.
гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) організувати експозицію наукових та
практичних досягнень цих науковців за темою: «Вітчизняна наука – на службі у
екстремальних та кризових психологів України»;
8.4. до 1 жовтня 2017 р. спільно з представниками ВНЗ та різних
силових міністерств та відомств України вирішити питання щодо проведення
майстер-класів 1 грудня 2017 р.;
8.5. до 1 листопада 2017 р. підготувати пропозиції щодо нагородження
кращих колективів служби психологічного забезпечення ГУ (У) ДСНС України
в областях, місті Києві, які залучалися до надання екстреної психологічної
допомоги в надзвичайних ситуаціях, а також науковців, які будуть проводити
майстер-класи на Конференції;

8.6. до 10 жовтня 2017 р. підготувати оголошення про Конференцію (на
внутрішньому та зовнішньому сайтах, науково-освітньому порталі ДСНС
України та дошці оголошень Університету);
8.7. до 10 листопада 2017 р. підготувати план урочистого відкриття
Конференції та визначити персональний склад президії;
9. Начальнику навчально-методичного відділу, полковнику служби
цивільного захисту Морозову А.І.:
9.1. до 10 листопада 2017 р. забезпечити випуск збірника наукових праць
«Проблеми екстремальної та кризової психології», програми та інших
роздавальних матеріалів Конференції;
9.2. при плануванні навчального процесу в осінньому семестрі 2017–2018
н. р. взяти до уваги дату проведення Конференції з метою надання можливості
науково-педагогічному та перемінному складу соціально-психологічного
факультету взяти участь у роботі Конференції та своєчасного забезпечення
аудиторним фондом проведення пленарного засідання та майстер-класів.
10. Начальнику центру інформаційних технологій, підполковнику служби
цивільного захисту Піксасову М.М.:
10.1. 30 листопада 2017 року організувати відеозв’язок учасників
Конференції з керівництвом та представниками МО України, ДСНС України та
РНБО України;
10.2. на період роботи Конференції організувати експозицію та
ознайомити учасників Конференції з сучасними розробками центру
інформаційних технологій Університету;
10.3. на період роботи Конференції забезпечити проведення пленарного
засідання та майстер-класів необхідними технічними засобами;
10.4. організувати web-трансляцію Конференції.
11. Завідувачу кафедри мовної підготовки соціально-психологічного
факультету Богдановій І.Є. на період роботи Конференції забезпечити
іноземних гостей перекладачами з числа штатних працівників кафедри.
12. Начальнику сектора редакційно-видавничої діяльності, підполковнику
служби цивільного захисту Шевченко Т.О., на період роботи Конференції
організувати експозицію наукових та навчальних видань Університету.
13. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з наукової
роботи, полковника служби цивільного захисту Андронова В.А.
Ректор університету
генерал-лейтенант служби цивільного захисту

В.П. Садковий

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
полковник служби цивільного захисту

В.В. Коврегін

Проректор з навчальної та методичної роботи

О.О. Назаров

Проректор з персоналу
полковник служби цивільного захисту

В.М. Попов

Проректор з наукової роботи –
начальник науково-дослідного центру
полковник служби цивільного захисту

В.А.Андронов

Проректор – начальник відділу організації служби
полковник служби цивільного захисту

О.М. Семків

Начальник відділу адміністративної роботи
підполковник служби цивільного захисту

С.С.Щербак

Начальник сектора з питань запобігання та виявлення корупції
підполковник служби цивільного захисту
Начальник юридичного сектора
майор служби цивільного захисту

Надрук. 2 прим.:
1. до справи
2. до НДЦ
Лєбєдєва
27.02.2017

С.О.Скляров

В.Д. Тогобицька

