Щорічний звіт в. о. начальника інституту
І. Організаційна робота
Протягом 2016 року навчальний процес в Черкаському інституті
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України було організовано відповідно до вимог Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», інших нормативних
актів Міністерства освіти і науки України, МНС України та Державної служби
України з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення підготовки, підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів для органів управління та підрозділів
ДСНС України.
Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців для ДСНС України за
напрямами підготовки: 261 «Цивільний захист», 263 «Пожежна безпека»,
053 «Психологія» та 101 «Екологія».
Навчальний процес здійснюється на 3 факультетах, до складу яких
входить 13 кафедр, а також на відділенні заочного навчання.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 08.04.2016 року
№ 645 л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення
первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом
6.030102 «Психологія» у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України в період з
13.04 до 15.04.2016 працювала експертна комісія у складі: голови комісії –
Кривопишиної Олени Анатоліївни, завідувача кафедри практичної психології
та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,
доктора психологічних наук, професора та члена комісії Сингаївської Ірини
Валентинівни, завідувача кафедри психології Вищого навчального закладу
«Університет економіки та права «КРОК», кандидата психологічних наук,
доцента.
Рішенням Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 року протокол №121
(наказ МОН України від 21.06.2016 № 79-А) з напрямку (спеціальності) 0301
Соціально-політичні науки 6.030102 «Психологія» визнано акредитованим за ІІ
(другим) рівнем. Сертифікат про акредитацію від 21 червня 2016 року, серія
НД-ІІ.
Після проведення акредитації на факультеті цивільного захисту
проводилась робота над ліцензійними справами щодо розширення освітньої
діяльності.
Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти і науки України, відповідно до статті 13 Закону України
«Про ліцензування господарчої діяльності» прийнято рішення про розширення
освітньої діяльності, а саме:
 започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 053 «Психологія»
в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти (ліцензійний обсяг 50 осіб);

2

 започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 053 «Психологія»
в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти (ліцензійний обсяг 100 осіб);
 започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 263 «Цивільна
безпека» в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти (ліцензійний обсяг 30 осіб);
 започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 053 «Психологія»
в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти (ліцензійний обсяг 100 осіб).
На підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 14/2 від
10 серпня 2016 року, протокол № 24 від 01 листопада 2016 року) було
розширено провадження освітньої діяльності в Черкаському інституті пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України у галузі знань «26 Пожежна безпека» за спеціальністю «261
Пожежна безпека» з ліцензійним обсягом – 5 осіб та у галузі знань «08 Право»
за спеціальністю «081 Право» з ліцензійним обсягом – 50 осіб.
Станом на 5.12.2016 року в інституті навчається 1336 осіб (515 курсантів,
205 студентів денної форми навчання та 616 студентів заочної форми
навчання).
У 2016 році навчальний заклад здійснив чергові випуски (червень та
грудень) фахівців із вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»
(217 осіб), «спеціаліст» (167 осіб), «магістр» (31 особа) за напрямом підготовки
(спеціальністю) «Пожежна безпека» загальною кількістю 415 осіб та освітою
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» за напрямом підготовки
«психологія» (26 осіб).
Протягом року значна увага всього колективу інституту приділялася
різним аспектам профорієнтаційної роботи. Сюди можна віднести участь у
різноманітних виставках та презентаціях. Неодноразово проводилися дні
відкритих дверей як в інституті, так і виїзні, зокрема представники навчального
закладу побували у кожній школі Черкащини та в багатьох школах усіх без
винятку регіонів України, де інформували майбутніх абітурієнтів про інститут:
історію створення та розвитку навчального закладу, матеріально-технічну базу,
методичне супроводження організації навчального процесу, умови вступу
тощо.
Популяризації вищого навчального закладу серед шкільної молоді сприяє
також спортивно-масова робота. В інституті культивуються різноманітні види
спорту. Команди з міні-футболу, волейболу та баскетболу успішно виступають
у чемпіонатах України різного рівня.
За звітний період спортсмени інституту брали учать у 7 змаганнях
міжнародного, 17 державного та 10 обласного рівнів.
На міжнародних змаганнях здобуто 4 медалі: 2 золоті, 1 срібна та 1
бронзова; всеукраїнських змаганнях, де здобуто 12 золотих, 29 срібних та 15
бронзових медалей.
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ІІ. Навчально-методична робота
Протягом 2016 року навчальний процес в Черкаському інституті
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України було організовано відповідно з чинним
законодавством та наказу ректора НУЦЗ України № 129 від 19.06.2015 р. “Про
затвердження Положення про організацію освітнього процесу в університеті”.
За звітний період було оновлено та затверджено в установленому порядку
всі навчальні, робочі програми із дисциплін, які вивчаються в інституті та їх
методичне забезпечення.
Протягом року кафедрами інституту активно використовувалися сучасні
технічні засоби навчання, комп’ютерна техніка для вдосконалення навичок
курсантів у роботі з комп’ютером, тестового контролю знань курсантів.
Активно впроваджується комп’ютерне моделювання під час вирішення
практичних завдань та інші програмні продукти прикладного характеру.
У 2016 році в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля НУЦЗ України проводилася робота з редакційно-видавничої
діяльності.
Перелік підготовленої та виданої літератури у 2016 році:
Монографії:
1) Зміна вогнестійкості залізобетонних колон під дією кліматичних
факторів / Нуянзін В. М., Тищенко О. М., Поздєєв С. В., Швиденко А. В.,
Журбинський Д. А., Нуянзін О. М. – Вид. 1-е. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв
Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – 136 с.
2) Новий підхід до випробувань на вогнестійкість залізобетонних
конструкцій / В. К. Словінський, С. Д. Щіпець, С. В. Поздєєв, О. М. Тищенко,
О. В. Некора. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – 104
с.
3) Розвиток пожеж на торф’яниках та торфорозробках / Мигаленко К. І.,
Ленартович Є. С., Поздєєв С. В., Семерак М. М. – Вид 1-е. – Черкаси: ЧІПБ ім.
Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – 140 с.
4) Нерівноважна статистична термодинаміка розріджених газів / В. Д.
Акіньшин, В. Д. Селезньов, С. О. Касярум, К. В. Григоренко. – 348 с.
5) Магльована Т. В. Екологічні аспекти використання гуанідинових
полімерів в умовах надзвичайних ситуацій.
Навчальні посібники:
1) Спеціальне водопостачання / Тищенко Є. О., Ленартович Є. С.,
Мигаленко К. І., Мигаленко О. І.– Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, 2016. – 242 с.
2) Термінологічний словник із рятувальної справи (українськоросійсько-англійський) / Костенко В. К., Ненько Ю. П., Покалюк В. М.,
Майборода А. О., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв
Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. – 132 с.
3) Фізико-хімічні процеси розвитку та припинення горіння /
Костенко В. К., Покалюк В. М., Майборода А. О., Нуянзін О. М., Нестеренко А.
А., Ненько Ю. П. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. –
156 с.
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4) Рудешко І.В. Основи теорії надійності будівельних конструкцій:
Посібник / Рудешко І.В. – Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2016 – 180с.
5) Міненко О. В., Снісаренко Я. С. At the Restaurant: A Course in
Communication Skills (Part IV) / О. Міненко, Я. Снісаренко. – Черкаси: ЧІПБ ім.
Героїв Чорнобиля, 2016. – 44 с.
6) Ненько Ю. П. Finding Way in the Unknown City: A Course in
Communication Skills (Part II) / Ю. Ненько, О. Іващенко. – Черкаси: ЧІПБ ім.
Героїв Чорнобиля, 2016. – 36 с.
7) Ненько Ю. П. At the Hotel: A Course in Communication Skills (Part II) /
Ю. Ненько, О. Іващенко. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2016. – 28 с.
8) Єремеєва Н. Ф. Getting Acquainted: A Course in Communication Skills
(Part I) / Н. Єремеєва. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2016. – 44 с.
9) Магльована Т. В. Хімія горіння / Магльована Т. В., Кришталь М. А.,
Тищенко Є. О. – 188 с.
10) Хаткова Л. В. Безпека потенційно небезпечних об’єктів та
виробництв / Хаткова Л. В., Мельник В. П., Томенко М. Г. – 78 с.
11) Пожежна профілактика в населених пунктах / Мельник Р. П.,
Мельник О. Г., Томенко М. Г., Мельник В. П. – 256 с.
12) Вища математика. Частина 2 / В. Д. Акіньшин, С. О. Касярум, К. В.
Григоренко, І. П. Частоколенко. – 204 с.
13) Мельник О. Г. Основи технічного креслення / Мельник О. Г.,
Чепурний Г. П.
14) Теорія горіння та вибуху: навчальний посібник / В. К. Костенко, М.
А. Кришталь, А. А. Нестеренко, В. М. Покалюк – 315 с.
15) Отрош Ю. А. Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах
надзвичайних ситуацій / Отрош Ю. А. – 234 с.
В інституті постійна увага приділяється практичному напряму
навчального процесу, оволодіння курсантами, студентами знаннями та
навичками вмілих дій в умовах, наближених до реальних пожеж та
надзвичайних ситуацій. Найвищою формою професійної підготовки курсантів
та студентів залишається участь у тактико-спеціальних навчаннях (заняттях),
які організовано за звітний період, а саме:
• 08-10 лютого 2016 р. з курсантами та студентами 3-го, 5-го курсів на
спортивно-тренувальному комплексі інституту проведено комплексні
практичні заняття;
• 27-30 квітня 2016 р. на спортивно-тренувальному комплексі інституту
(спеціалізовані навчальні лабораторії з розслідування пожеж та з
рятування на воді) проведено комплексні практичні заняття з курсантами
та студентами 4-го курсу;
• 30 червня 2016 р. проведено комплексні заняття з курсантами 3-го курсу
за участі курсантів Головної школи пожежної служби (м. Варшава) на
тему: "Організація гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт на
водних об’єктах";
• 02 липня 2016 р. на полігоні психологічної підготовки інститут було
проведено комплексне заняття з курсантами 3-го курсу за участі
курсантів Головної школи пожежної служби (м. Варшава);
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•

28 жовтня 2016 р. спільно з У ДСНС України у Черкаській області
курсантами, студентами та науково-педагогічним складом проведено
ТСН на тему: «Організація гасіння пожеж на елеваторах" (ТОВ АПК
"МАЇС").
Свої теоретичні знання курсанти інституту закріпляють під час
проходження практики в навчальній пожежно-рятувальній частині. Курсанти
мають можливість підвищити рівень своєї професійної та психологічної
підготовки безпосередньо в умовах бойової роботи. За 2016 рік чергові караули
навчальної пожежно-рятувальної частини здійснили 33 виїзди на ліквідацію
пожеж та надзвичайних ситуацій.
Навчальний заклад станом на сьогодні має три підготовлені кінологічні
розрахунки для пошуку та надання допомоги потерпілим у надзвичайних
ситуаціях (пошуку потерпілих у лісових масивах та техногенних завалах).
Кінологічні розрахунки сприяють ефективному проведенню та відпрацюванню
вправ з предметів «Організація аварійно-рятувальних робіт», «Пожежна
тактика».
Кінологічна група перебуває в оперативному розрахунку Управління
ДСНС України у Черкаській області.
Протягом 2016 року 2 кінологічні розрахунки пройшли навчання в «ІРО
тестах», що проходили в м. Ромни Сумської області.
За звітний період організовано та проведено такі види практик та
стажувань на відповідних курсах:
Практики та стажування
ОР «Бакалавр»:
Навчальна (ознайомча) практика І курс:
- (навчальна) на посаді пожежного-рятувальника ДПРЧ ГУ (У) ДСНС
України в областях та місті Києві (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна
безпека»);
- (ознайомча) на посаді рятувальника пожежно-рятувальних підрозділів
ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві (напрям підготовки 6.170201
«Цивільний захист»).
Навчальна практика ІІ курс:
- на посаді командира відділення ДПРЧ ГУ (У) ДСНС України в областях
та місті Києві (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»);
- посаді командира відділення АРЧ ГУ (У) ДСНС України в областях та
місті Києві (напрям підготовки 6.170201 «Цивільний захист»);
- в центрі психологічного забезпечення та роботи з особовим складом ГУ
(У) ДСНС України в областях та місті Києві (напрям підготовки 6.030102
«Психологія»).
Навчальна (виробнича) практика ІІІ курс:
- на посаді начальника караулу, інспектора державного з пожежного
нагляду ДПРЧ ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві (напрям
підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»);
- інспектора державного з техногенного та екологічного нагляду ГУ (У)
ДСНС України в областях та місті Києві (напрям підготовки 6.170201
«Цивільний захист»);
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- виробнича в центрі психологічного забезпечення та роботи з особовим
складом ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві (напрям підготовки
6.030102 «Психологія»).
Переддипломна виробнича практика ІV курс:
- на посаді інспектора державного з пожежного нагляду та начальника
караулу ДПРЧ ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві (напрям
підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»).
- переддипломна в центрі психологічного забезпечення та роботи з
особовим складом ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві (напрям
підготовки 6.030102 «Психологія»).
ОКР «Спеціаліст»
Переддипломна практика (стажування)І курс:
- на посаді заступника начальника ДПРЧ ГУ (У) ДСНС України в
областях та місті Києві (спеціальність 7.17020301 «Пожежна безпека»).
ОР «Магістр»
Навчальна практика (стажування) І курс:
- на посадах наукового співробітника, інженера дослідно-випробовуваної
лабораторії ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві, наукової установи.
(спеціальність 8.17020301 «Пожежна безпека»)
Переддипломна практика (стажування) ІІ курс
- на посадах наукового співробітника, інженера дослідно-випробувальної
лабораторії ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві, наукової установи.
(спеціальність 8.17020301 «Пожежна безпека»).
IV. Удосконалення навчально-матеріальної бази
Матеріально-технічна база інституту дозволяє повністю забезпечити
підготовку фахівців із вищою освітою для органів управління та підрозділів
ДСНС України, а також на належному рівні проводити навчання. У навчальнолабораторному корпусі розміщено понад 50 навчальних кабінетів та
лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням та комп'ютерами, лекційні та
актові зали, бібліотеки, спортивні зали та стрілецький тир.
У 2016 році для збереження історії та популяризації навчального закладу,
професії рятівника на території інституту завершено будівництво та урочисто
відкрито музей.
Створено навчальний клас для водолазів на території навчального пункту,
приміщення для обробки персональних даних в Єдиній державній електронній
базі з питань освіти.
Розпочато будівництво пірсу для проведення занять по забору води з
водоймища пожежною технікою, сучасного спортивного майданчику та
поточний ремонт тиру.
Проведено поточний ремонт покрівлі спального і навчального корпусу,
системи опалення в гуртожитку інституту, системи водовідведення інституту,
приміщень гуртожитку, водостоків гуртожитку, приміщень навчального
корпусу.
Протягом 2016 року проводились роботи по відновленню смуги
психологічної підготовки та футбольного поля на території інституту.
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V. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
Упродовж навчального року захищено 1 дисертація на здобуття
наукового ступеня доктора наук (Федоренко Я. А.) та 9 дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук (Дячкова О. М., Кибальна Н. А., Змага Я. В.,
Пасинчук К. М., Пустовіт М. О., Рябоконь В. В., Богун Л. В. Сідней С. О.,
Кропива М. О.).
Для підготовки фахівців вищого рівня наукової кваліфікації в інституті
діє ад’юнктура за денною, вечірньою та заочною формами навчання. Станом на
01.12.2016 року за державним замовленням в ад’юнктурі навчається 9 осіб на
денній, 2 особи на вечірній і 14 – на заочній формі навчання. Крім того, 4 особи
навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб. Всього в ад’юнктурі
інституту навчається 29 осіб.
На навчання в ад’юнктуру у 2016 році було зараховано 5 осіб за
держзамовленням (конкурс на вечерню форму навчання – 2 особи на місце). У
2016 році ад’юнктура випустила 4 осіб, з яких 1 особа захистилася у строк, 1
особа захистилася достроково і 2 особи планують захисти у 2017 році. Крім
того, у 2016 навчальному році захистили кандидатські дисертації 2 особи
випуску минулих років. Завдяки роботі ад’юнктури протягом 2016 року
спеціальний фонд інституту поповнився на 37,26 тис. грн.
Питання щодо підготовки ад’юнктів у 2016 році розглядались на
засіданнях Вченої ради інституту і Оперативних нарадах. Крім того, питання
роботи наукових керівників з ад’юнктами вчасно розглядались на засіданнях
кафедр та факультетах.
У 2016 році відділенням міжнародного співробітництва було оформлено
19 закордонних відряджень, у яких взяли участь:
- з 20 до 24 січня 2016 року делегація інституту в складі: начальник
факультету оперативно-рятувальних сил, полковник служби цивільного захисту
Качкар Євген Володимирович та заступник начальника кафедри техніки,
полковник служби цивільного захисту Стась Сергій Васильович здійснила
Офіційний візит до Школи пожежних рятувальників Литовської Республіки
(м. Вільнюс);
- з 01 до 11 березня 2016 року доцент кафедри спеціальної та фізичної
підготовки, капітан служби цивільного захисту Шаріпова Дарія Сергіївна взяла
участь у змаганнях на Кубок світу з кульової стрільби, які відбулися в
м. Бангкок (Королівство Тайланда);
- з 14 до 16 квітня 2016 року делегація інституту в складі: в.о. начальника
інституту Тищенко Олександр Михайлович; завідувач кафедри суспільних
наук, Чубіна Тетяна Дмитрівна та заступник начальника кафедри техніки,
полковник служби цивільного захисту Стась Сергій Васильович, здійснила
Офіційний візит до Головної Школи Пожежної Служби Республіки Польщі (м.
Варшава);
- з 18 до 27 квітня 2016 року начальник кафедри пожежно-профілактичної
роботи, полковник служби цивільного захисту Щіпець Станіслав Дмитрович
взяв участь у Навчаннях з виконання рятувальних робіт на хімічно забруднених
територіях для російськомовних учасників, які відбулися в смт Свєтлая Роща
(Республіка Білорусь);
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- з 19 до 28 травня 2016 року доцент кафедри спеціальної та фізичної
підготовки, капітан служби цивільного захисту Шаріпова Дарія Сергіївна взяла
участь у змаганнях на Кубок світу з кульової стрільби, які відбулися у
м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина);
- з 27 до 31 травня 2016 року старший викладач кафедри спеціальної та
фізичної підготовки, підполковник служби цивільного захисту Приходько Ігор
Миколайович взяв участь у Титульному професійному поєдинку з кікбоксингу
за версією «WAKO PRO», який відбувся у Федеративній Республіці Німеччині;
- з 02 до 10 червня 2016 року делегація інституту у складі: доцент
кафедри спеціальної та фізичної підготовки, майор служби цивільного захисту
Майборода Артем Олександрович; курсант ІІІ курсу факультету оперативнорятувальних сил Дулгеров Андрій; курсант ІІІ курсу факультету цивільного
захисту та управління Кучер Юлія; курсант ІІІ курсу факультету пожежної
безпеки Словінський Сергій; курсант ІІІ курсу факультету оперативнорятувальних сил Чернов Максим, взяла участь у XIII Міжнародних тактикоспеціальних навчаннях «Фенікс 2016», які відбулися в Республіці Польща
(м. Варшава);
- з 02 до 05 червня 2016 року старший викладач кафедри спеціальної та
фізичної підготовки, підполковник служби цивільного захисту Приходько Ігор
Миколайович взяв участь у змаганнях на Кубок світу з кікбоксингу, що
відбувся в Італійській Республіці (м. Ріміні);
- з 07 до 10 червня 2016 року делегація інституту в складі: в. о.
начальника інституту Тищенко Олександра Михайловича та доцента кафедри
іноземних мов Хряпака Сергія Олександровича, взяла участь у Конференції
«Налагодження співпраці у сфері досліджень та розвитку пожежної безпеки,
пожежогасіння та цивільного захисту» і Генеральній Асамблеї Асоціації
європейських співробітників пожежної служби, які відбулися в Румунії
(м. Бухарест);
- з 07 до 09 червня 2016 року начальник кафедри пожежнопрофілактичної роботи, полковник служби цивільного захисту Щіпець
Станіслав Дмитрович взяв участь у Навчаннях з виконання аварійнорятувальних робіт в зоні хімічного зараження, які відбулися в смт Свєтлая Роща
(Республіка Білорусь);
- з 19 до 20 липня 2016 року старший науковий співробітник навчальнонауково-виробничого відділу, майор служби цивільного захисту Школяр Євген
Володимирович взяв участь у Міжнародному семінарі «Сучасні технології
проведення аварійно-рятувальних робіт на транспорті», який відбувся в смт
Свєтлая Роща (Республіка Білорусь);
- з 14 до 21 серпня 2016 року начальник спортивного комплексу,
лейтенант служби цивільного захисту Іпієв Арсен Джамалутдінович взяв участь
у XII Чемпіонаті Світу з пожежно-рятувального(пожежно-прикладного) спорту,
який відбувся в м. Остраві (Чеська Республіка);
- з 07 до 22 вересня 2016 року заступник начальника кафедри техніки,
полковник служби цивільного захисту Стась Сергій Васильович взяв участь у
Тренінгу з підготовки тренерів (викладачів) із застосування, обслуговування та
ремонту дихальних апаратів та масок компанії Dräger, який відбувся в м. Любек
(Федеративна Республіка Німеччина);
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- з 23 до 29 жовтня 2016 року делегація інституту в складі: завідувач
кафедри суспільних наук Чубіна Тетяна Дмитрівна; начальник кафедри
будівельних конструкцій, підполковник служби цивільного захисту Цвіркун
Сергій Вікторович та заступник начальника навчально-методичного відділу,
підполковник служби цивільного захисту Чорномаз Іван Миколайович, нанесла
Офіційний візит до Головної Школи Пожежної Служби Республіки Польщі
(м. Варшава);
- з 31 жовтня до 04 листопада 2016 року делегація інституту в складі: в. о.
начальника інституту Тищенко Олександр Михайлович; головний науковий
співробітник інституту Поздєєв Сергій Валерійович взяв участь у 9-му
Національному конгресі пожежної безпеки і науки, який відбувся у м. Арнем
(Королівство Нідерландів);
- з 15 до 20 листопада 2016 року делегація інституту в складі: професор
кафедри техніки та засобів цивільного захисту, полковник служби цивільного
захисту Стась Сергій Васильович; доцент кафедри психології діяльності в
особливих умовах, майор служби цивільного захисту Фомич Микола
Володимирович взяла участь у Міжнародній науково-технічній конференції
UNITECH, яка відбулася в м. Габрово (Республіка Болгарія);
- з 19 до 27 листопада 2016 року старший викладач кафедри спеціальної
та фізичної підготовки, підполковник служби цивільного захисту Приходько
Ігор Миколайович взяв участь у Чемпіонаті Європи з кікбоксингу, який
відбувся в м. Афіни (Грецька Республіка);
- з 23 до 30 листопада 2016 року доцент кафедри спеціальної та фізичної
підготовки, капітан служби цивільного захисту Шаріпова Дарія Сергіївна взяла
участь у Міжнародних змаганнях з кульової стрільби, які відбулися в м.
Білосток (Республіка Польща).
Протягом 2016 року інститут відвідало 11 іноземних делегацій
(представники Союзу інвалідів та ветеранів Чорнобиля Західної Грузії;
представники спілки «Допомога дітям Чорнобиля» (Федеративна Республіка
Німеччина, м. Веймар); представники Університету технологій та економіки ім.
Хелени Чодковської (Республіка Польща, м. Варшава); представники Головної
школи пожежної служби (Республіка Польща, м. Варшава); представники
Академії пожежної безпеки Інституту фізики та безпеки (Королівство
Нідерландів, м. Арнем); освітяни району Гота (Федеративна Республіка
Німеччина);
представники
Технологічного
університету
Ченстохова
(Республіка Польща); радник Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки
Польща в Україні, керівник реферату з питань науково-освітньої співпраці;
тренер збірної Італії з традиційного карате).
Організація роботи інституту здійснюється згідно Плану основних
заходів інституту на навчальний рік, який формується відповідно до основних
заходів зазначених у Положенні про інститут. План розглянутий на засіданні
Вченої ради інституту та погоджений з керівництвом Університету. Заходи,
передбачені планом, виконуються в повному обсязі у встановлені терміни.
В. о. начальника інституту

О. М. Тищенко

