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
25 листопада 2016 року

м. Черкаси

№5

початок: 14.00
закінчення: 15.35
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 17 членів Вченої ради з 18:
к.т.н., проф. Тищенко О.М., д.т.н., проф. Поздєєв С.В., 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.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: секретар Приймальної комісії інституту майор с. ц. з.
Дядюшенко О.О., начальник навчально-науково-виробничого відділу майор
с. ц. з. Гуріненко І.Ю.
Порядок денний:
1. Про розгляд заключних та проміжних звітів з науково-дослідної роботи у
2016 році.
Інформація: начальник навчально-науково-виробничого відділу
майор с. ц. з. Гуріненко І.Ю.
2. Про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури.
Інформація: Биченко С.М.
3. Про затвердження положень про основні структурні підрозділи Інституту.
Інформація: Биченко С.М.
4. Про затвердження змін та доповнень до Правил прийому до інституту у
2017 році і Положення про приймальну комісію інституту.
Інформація: секретар Приймальної комісії майор с. ц. з.
Дядюшенко О.О.
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1. СЛУХАЛИ:
Гуріненко І.Ю. – про розгляд заключних та проміжних звітів з науководослідної роботи у 2016 році.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити заключні та проміжні звіти з науково-дослідної роботи
інституту у 2016 році.
Заключні звіти:
1) "Методика розрахунку класу вогнестійкості монолітних
залізобетонних конструкцій", РК № 0115U000980 Науковий керівник: д.т.н.,
проф. Поздєєв С.В. Замовник: Департамент запобігання надзвичайним
ситуаціям ДСНС України;
2) "Розробка програмного забезпечення "Електронна база вихідних даних
розробки розділу інженерно технічних заходів ЦЗ у проектній документації"
РК № 0115U000979. Науковий керівник: к.т.н., доц. Швиденко А.В. Замовник:
Департамент організації заходів цивільного захисту ДСНС України;
3) "Формування моральної культури начальницького складу підрозділу
ДСНС України" РК № 0115U000977. Науковий керівник к.т.н., проф.
Тищенко О.М. Замовник Відділ соціально-гуманітарної підготовки та
патріотичного виховання особового складу оперативно-рятувальних сил
цивільного захисту центру організації управління цивільного захисту ДНСН
України;
4) «Визначення довговічності вогнезахисних покриттів металевих
конструкцій, що спучуються» (початок – січень 2015, закінчення – грудень
2016). Науковий керівник – к.т.н. Нуянзін В.М.; відповідальний виконавець –
к.т.н., с.н.с. Ковальов А.І.; виконавці – д.т.н., професор Поздєєв С.В., к.т.н.,
доцент Качкар Є.В., Нестеренко А.А., Головня В.А., Зобенко Н.В.).
5). «Стереотип професійної діяльності рятувальника». Науковий керівник
– к.пед.н. Гуріненко І.Ю. Замовник: Відділ ВЗМІКГ ДСНС України.
Проміжні звіти:
1). «Обґрунтування конструкцій інструментального засобу перерізання
багатожильних проводів під напругою». Науковий керівник: к.т.н., доц.
Мірошник О.М. Замовник: Департамент реагування на надзвичайні ситуації
ДСНС України.
Відповідальний: Гуріненко І.Ю.
Термін: 15.12.2015 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури
(витяги з протоколів кафедр до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку наукову та навчально-методичну літературу:
 навчальний посібник «Основи технічного креслення.» Мельник О.Г.,
Чепурний Г.П., Мельник Р.П.;
 навчальний посібник «Пожежна профілактика в населених пунктах.
Частина 1. Протипожежне нормування при проектуванні та експлуатації
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будівель різного призначення.» Мельник Р.П., Мельник О.Г.,
Томенко М.Г., Мельник В.П.;
 навчальний посібник «Теорія горіння та вибуху» Костенко В.К.,
Кришталь М.А., Нестеренко А.А., Покалюк В.М.;
 навчально-методичний посібник «Хімія горіння.» Магльована Т.В.,
Кришталь М.А., Тищенко Е.О.;
 монографія «Екологічні аспекти використання гуанідинових полімерів в
умовах надзвичайних ситуацій.» Магльована Т.В., Нижник Т.Ю.,
Жартовський С.В.;
 монографія «Зміна вогнестійкості залізобетонних колон під дією
кліматичних факторів.» Нуянзин В.М., Тищенко О.М., Поздєєва С.В.,
Швиденка А.В., Журбинського Д.А., Нуянзина О.М.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: грудень 2016 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження положень про основні структурні
підрозділи Інституту.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про основні структурні підрозділи Інституту:
 Факультет оперативно-рятувальних сил.
 Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.
 Кафедра техніки та засобів цивільного захисту.
 Кафедра фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж.
 Кафедра спеціальної та фізичної підготовки.
 Факультет пожежної безпеки.
 Кафедра пожежно-профілактичної роботи.
 Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок.
 Кафедра вищої математики та інформаційних технологій.
 Кафедра будівельних конструкцій.
 Факультет цивільного захисту.
 Кафедра організації заходів цивільного захисту.
 Кафедра психології діяльності в особливих умовах.
 Кафедра управління у сфері цивільного захисту.
 Кафедра суспільних наук.
 Кафедра іноземних мов.
 Бібліотека
Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
Термін: грудень 2016 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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4. СЛУХАЛИ:
Дядюшенка О.О.– про зміни та доповнення до Правил прийому до інституту
у 2017 році і Положення про приймальну комісію інституту
(пропозиції до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити зміни та доповнення до Правил прийому до інституту у
2017 році та Положення про приймальну комісію інституту
2. Розмістити на офіційному сайті інституту Правила прийому до
інституту у 2017 році.
Відповідальні: секретар Приймальної комісії Дядюшенко О.О.
Термін: до 1 грудня 2016 року.
3. Заповнити інформаційні таблиці Єдиної державної електронної бази
з питань освіти
Відповідальні: секретар Приймальної комісії Дядюшенко О.О.
Термін: до 15 грудня 2016 року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

