ДСНС України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ
ПРОТОКОЛ
засідання вченої ради
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
27 вересня 2016 року

м. Черкаси

№3

початок: 14.00
закінчення: 14.45
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 16 членів Вченої ради з 18:
к.т.н., проф. Тищенко О.М., д.економ.н., доц. Кришталь Т.М., д.і.н., проф.
Чубіна Т.Д., д.т.н., с.н.с. Кириченко О.В., к.т.н., с.н.с. Ковальов А.І.,
к.пед.н. Гора В.А., к.т.н., доц. Биченко А.О.; к.т.н., доц. Куценко С.В.,
к.т.н., доц. Цвіркун С.В., к.і.н., доц. Биченко С.М., к.пед.н. Архипенко
В.О., к.економ.н. Білоус С.І., к.пед.н., доц. Іващенко О.А., Лесечко Д.В.,
Кучер Ю.М., Лисенко А.О.
Запрошені: начальник ад’юнктури підполковник с. ц. з. Куценко М.А.,
секретар Приймальної комісії майор с. ц. з. Дядюшенко О.О.
Порядок денний:
1. Про основні підсумки роботи приймальної комісії у 2016 році та завдання
колективу інституту з організації чергового набору.
Інформація: секретар Приймальної комісії майор с. ц. з.
Дядюшенко О.О.
2. Про виконання індивідуальних планів роботи ад’юнктами інституту.
Інформація: начальник ад’юнктури підполковник с. ц. з. Куценко
М.А.
3. Про відрахування з ад’юнктури.
Інформація: Биченко С.М.
4. Про навчання за індивідуальним навчальним планом.
Інформація: Биченко С.М.
5. Про призначення стипендії студентам факультетів.
Інформація: Биченко С.М.
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1. СЛУХАЛИ:
Дядюшенко О.О. – про основні підсумки роботи приймальної комісії у 2016
році та завдання колективу інституту з організації чергового набору.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про основні підсумки роботи приймальної комісії інституту у
2016 році прийняти до відому.
2. Провести методично-роз’яснювальну роботу з кадровими службами
відповідних територіальних підрозділів та військовими комісаріатами по
категоріям осіб, що мають право вступу до ВНЗ ДСНС по іспитам.
Відповідальні: заступник начальника інституту з персоналу,
начальники факультетів.
Термін: листопад 2016 р.
3. Здійснити прийом на навчання до ад’юнктури інституту та іноземних
громадян у відповідності до Правил прийому на навчання у 2016 році.
Відповідальні: секретар Приймальної комісії Дядюшенко О.О.
Термін: жовтень-грудень 2016 р.
4. Порушити клопотання перед керівництвом ДСНС України та НУЦЗ України
щодо встановлення рівних вимог до абітурієнтів, що бажають навчатися за
держаним замовленням і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, а
саме, визначити однаковий перелік конкурсних предметів, з яких вступники
подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на
основі повної загальної середньої освіти
Відповідальні: Джулай О.М., Зажома В.М., Дядюшенко О.О.
Термін: до 1 листопада 2016 р.
5. Привести у відповідність Правила прийому на навчання до ЧІПБ імені
Героїв Чорнобиля НУЦЗ України та Положення про приймальну комісію
інституту у відповідність до Умов прийму на навчання до ВНЗ України у 2017
році.
Відповідальні: секретар Приймальної комісії Дядюшенко О.О.
Термін: до 25 листопада 2016 р.
6. Подати на розгляд вченої ради інституту пропозиції щодо складу
Приймальної комісії інституту у 2017 році, а також складу предметних,
фахових, атестаційних та апеляційної комісій.
Відповідальні: Джулай О.М., Зажома В.М., Дядюшенко О.О.
Термін: до 25 листопада 2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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2. СЛУХАЛИ:
Куценко М.А. – про виконання індивідуальних планів роботи ад’юнктами
інституту (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Роботу ад’юнктів над своїми дисертаційними дослідженнями
вважати задовільною.
2. Продовжити систематичне заслуховування та обговорення на
засіданнях Науково-технічної ради інституту річних звітів ад’юнктів щодо
стану виконання ними дисертаційних досліджень та відгуків їх наукових
керівників.
Відповідальні: голова НТР, секретар НТР, начальник ад’юнктури,
начальники факультетів, начальники кафедр, наукові керівники,
ад’юнкти.
Термін: протягом 2016/2017 навчального року.
3. Науковим керівникам скорегувати індивідуальні плани ад’юнктів у
частині включення до них необхідності здійснення обов’язкової публікації
результатів наукової діяльності (не менше однієї наукової статті) у збірках
(журналах), що входять до міжнародної науко-метричної бази Scopus.
Відповідальні: наукові керівники, ад’юнкти.
Термін: до 01.11.2016 року.
4. Рекомендувати ад’юнктам та їх науковим керівникам передбачити у
індивідуальних планах роботи ад’юнктів подання не менш однієї заявки за
період навчання в ад’юнктурі за технічними спеціальностями на патент
(винахід чи корисну модель), за гуманітарним напрямком – на авторське
свідоцтво на твір.
Відповідальні: наукові керівники, ад’юнкти.
Термін: до 01.11.2016 року.
5. Продовжити залучення випускників спеціалістів, магістрів денної
форми навчання для подальшого навчання в ад’юнктурі інституту. Надати
пропозиції щодо кандидатів на навчання в ад’юнктурі інституту із розрахунку
не менше 3 осіб від факультету.
Відповідальні: начальники факультетів, кафедри.
Термін: до 01.05.2017 року.
6.

Надати пропозиції щодо наукового керівництва ад’юнктами.

Відповідальні: начальники факультетів, кафедри.
Термін: до 01.10.2016 року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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3. СЛУХАЛИ:
Биченка

С.М. – про відрахування з ад’юнктури здобувача
І-го року заочної форми навчання Тараненко Мирослава
Олександровича за власним бажанням (копія заяви до протоколу
додається).

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати керівництву інституту відрахувати з ад’юнктури здобувача
І-го року заочної форми навчання Тараненко Мирослава Олександровича.
Відповідальний: Зажома В.М., Куценко М.А.
Термін: до 01 жовтня 2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про навчання за індивідуальним навчальним планом (витяги
протоколів вчених рад факультетів до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати керівництву інституту надати можливість навчання за
індивідуальним планом, з послідуючим складанням екзаменаційних сесій за
індивідуальним графіком, у І семестрі 2016 - 2017 навчального року,
курсантам – членам збірної команди інституту з пожежно-прикладного спорту
та кінологічної групи:
 Брильовій Галині Володимирівні – 4-й курс;
 Синявському Юрію Сергійовичу – 4 курс;
 Сороченку Андрію Олександровичу – 4 курс;
 Дрожжину Ярославу Євгеновичу – 4-й курс;
 Прокоф'єву Олексію Сергійовичу – 4-й курс;
 Шинкаренку Максиму Сергійовичу – 5-й курс.
2. Рекомендувати керівництву інституту, як виняток, надати можливість
навчання за індивідуальним планом, з послідуючим складанням
екзаменаційних сесій за індивідуальним графіком, у І семестрі 2016 - 2017
навчального року, курсантам – членам збірної команди інституту:
 Кравченку Юрію Ігоровичу – 1-й курс;
 Хлібодар Владиславу Сергійовичу – 1-й курс;
 Бардакову Валентину Вячеславовичу – 2-й курс.
3. Рекомендувати керівництву інституту, надати можливість навчання за
індивідуальним планом, з послідуючим складанням екзаменаційних сесій за
індивідуальним графіком, у І семестрі 2016 - 2017 навчального року Файдюку
Роману Васильовичу студенту 3-го курсу.
Відповідальний: Джулай О.М., начальники факультетів.
Термін: протягом 1-го семестру навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

5

5. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – призначення стипендії студентам факультетів (Витяги з
протоколів вчених рад факультетів до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Призначити стипендію студентам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дичок Нелі Петрівні
Шпак Оксані Василівні
Марцін Марині Володимирівні
Мірошніченку Владиславу Григоровичу
Стоколос Людмилі Миколаївні
Захматова Анні Володимирівні
Кравченку Андрію Олеговичу
Жмур Яні Олександрівні
Полонцю Вадиму Миколайовичу
Цинкуш Олені Сергіївні

Відповідальні: Білоус С.І., начальники факультетів
Термін: до 30.09.2016 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

