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
28 жовтня 2016 року
м. Черкаси
№4
початок: 14.00
закінчення: 14.45
Головуючий: Кириченко О.В.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 14 членів Вченої ради з 18:
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., доц. Качкар Є.В., к.т.н., с.н.с. Ковальов А.І., к.т.н.,
доц. Биченко А.О.; к.т.н., доц. Куценко 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 відділу соціально-гуманітарної роботи підполковник
с. ц. з. Литвиненко С.В., начальник навчально-науково-виробничого відділу
майор с. ц. з. Гуріненко І.Ю.,
Порядок денний:
1. Про стан та шляхи покращення професійно-орієнтаційної роботи в
інституті.
Інформація: Литвиненко С.В.
2. Про розгляд проекту «Плану наукової і науково-технічної діяльності
інституту на 2017 рік» та проектів заявок на виконання НДР (ДКР).
Інформація: начальник навчально-науково-виробничого відділу
майор с. ц. з. Гуріненко І.Ю.
3. Про закупівлі інституту в ІІІ кварталі 2016 року та план закупівлі на ІV
квартал 2016 року.
Інформація: Білоус С.І.
4. Про стан діяльності студентського самоврядування інституту в 2015-2016
навчальному році.
Інформація: Кучер Ю.М.
5. Про перескладання підсумкових оцінок.
Інформація: Биченко С.М.
6. Про рекомендацію до друку.
Інформація: Биченко С.М.
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1. СЛУХАЛИ:
Литвиненка С.В.– про стан та шляхи покращення професійно-орієнтаційної
роботи в інституті (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Включити в план стажування курсантів та студентів питання
проведення профорієнтаційної роботи.
Відповідальний: начальник навчально-методичного відділу.
Термін: грудень 2016 р.
2. Налагодити співпрацю з ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві
щодо сприяння в проведенні профорієнтаційної роботи в підпорядкованих їм
регіонах.
Відповідальні: Заступники начальника інституту; начальники
факультетів.
Термін: листопад 2016 р.
3. Збільшити кількість та розширити види рекламно-агітаційних
матеріалів про навчальний заклад.
Відповідальні: Рябоконь В., Шарий М. М.
Термін: листопад 2016 р.
4. Брати участь у акціях, яку проводять центри зайнятості Черкаської
області «Випускник-2017».
Відповідальні: начальники (декан) факультетів
Термін: постійно
5. Внести зміни до графіку закріплення областей за факультетами щодо
проведення професійно-орієнтаційної роботи закріпивши за факультетами
інституту співробітників всіх структурних підрозділів інституту.
Відповідальні: заступник начальника інституту з персоналу.
Термін: листопад 2016 р.
6,Поширювати інформацію про навчальний заклад та умови вступу в
засобах масової інформації.
Відповідальні: Шарий М. М.
Термін: постійно
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Гуріненко І.Ю. – про розгляд проекту «Плану наукової і науково-технічної
діяльності інституту на 2017 рік» та проектів заявок на виконання
НДР (ДКР). (проект плану та проектів заявок до протоколу
додаються).
ВИРІШИЛИ:
Схвалити «План наукової і науково-технічної діяльності інституту на 2017
рік» та заявки на виконання НДР (ДКР).
Відповідальні: начальник навчально-науково-виробничого відділу майор
с. ц. з. Гуріненко І.Ю.
Термін: до 30 жовтня 2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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3. СЛУХАЛИ:
Білоуса С.І.. – про закупівлі інституту в ІІІ кварталі 2016 року та план
закупівлі на ІV квартал 2016 року. (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про закупівлі інституту в ІІІ кварталі 2016 року
прийняти до відому.
2. Затвердити план закупівлі на ІV квартал 2016 року.
Відповідальний: заступник начальника інституту з матеріальнотехнічного забезпечення полковник с.ц.з. Басараб С.М.
Термін: ІV квартал 2016 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Кучер Ю.М. – про стан діяльності студентського самоврядування інституту в
2015-2016 навчальному році (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Стан діяльності студентського самоврядування інституту в 20152016 н. р. вважати задовільним.
2. Залучити студентське самоврядування інституту щодо поширення
інформації про інститут, умови вступу та навчання в ньому серед випускників
шкіл міста.
Відповідальні: голова студентського самоврядування Кучер Ю.М.,
начальник відділу соціально-гуманітарної роботи підполковник с. ц. з.
Литвиненко С.В.
Термін: протягом 2016-2017 навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про надання студенту денної форми навчання на другому
(магістерському) рівні освіти (спеціальність 8.170203301 «Пожежна
безпека») Пластуну Михайлу Євгеновичу можливості перескласти
підсумкову оцінку з навчальної дисципліни «Культура наукового
спілкування» (службова записка до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати керівництву інституту надати можливість перескласти
підсумкову оцінку з навчальної дисципліни «Культура наукового
спілкування» з метою покращення середнього балу студенту денної форми
навчання на другому (магістерському) рівні освіти (спеціальність 8.170203301
«Пожежна безпека») Пластуну Михайлу Євгеновичу.
Відповідальний: Джулай О.М.
Термін: листопад 2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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6. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку навчального посібника «Правові
основи цивільного захисту», авторського колективу В.А. Гора,
Т.М. Ковалевська, Т. М. Кришталь, О. О. Островерх, К. М. Пасинчук.
(анотація та рецензії до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Правові основи
цивільного захисту», авторського колективу В.А. Гора, Т.М. Ковалевська,
Т. М. Кришталь, О. О. Островерх, К. М. Пасинчук.
Відповідальні: завідувач кафедри Кришталь Т.М.
Термін: листопад-грудень 2016 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

Головуючий
Заступник Голови вченої ради

О. В. Кириченко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

