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 грудня 2016 року
м. Черкаси
№6
початок: 14.00
закінчення: 15.35
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 14 членів Вченої ради з 18:
к.т.н., проф. Тищенко О.М., д.т.н., проф. Поздєєв С.В., д.і.н., проф.
Чубіна Т.Д., д.економ.н., доц. Кришталь Т.М., д.т.н., с.н.с.
Кириченко О.В., к.т.н., доц. Качкар Є.В., 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.
Запрошені: секретар Приймальної комісії інституту майор с. ц. з.
Дядюшенко О.О., начальник ад’юнктури підполковник с. ц. з.
Куценко М.А., начальник навчально-методичного відділу підполковник
с.ц.з. Джулай О.М., начальник навчально-науково-виробничого відділу
майор с. ц. з. Гуріненко І.Ю.
Порядок денний:
1. Про надання дозволу на здійснення наукового керівництва ад’юнктами і
затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів роботи
ад’юнктів інституту.
Інформація:
начальник
ад’юнктури
підполковник
с. ц. з.
Куценко М.А.
2. Стан навчально-методичної та наукової роботи на кафедрі автоматичних
систем безпеки та електроустановок за результатами комплексної перевірки.
Інформація:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М., начальник навчальнонауково-виробничого відділу майор с.ц.з. Гуріненко І.Ю.
3. Про підсумки Державної атестації фахівців освітнього рівня «магістр»
(денна форма навчання) та студентів заочної форми навчання освітнього рівня
«бакалавр».
Інформація:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М.
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4. Про затвердження відмінників навчання курсантів, для встановлення
підвищених посадових окладів за підсумками І семестру 2016 / 2017
навчального року.
Інформація:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М.
5. Про затвердження відмінниками навчання за І семестр 2016/2017
навчального року студентів денної форми навчання.
Інформація:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М.
6. Про навчання за індивідуальним навчальним планом у ІІ семестрі 2016/2017
навчального року курсантів денної форми навчання.
Інформація:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М.
7. Про звіт приймальної комісії інституту про результати роботи у 2016 році.
Інформація: секретар Приймальної комісії підполковник с. ц. з.
Дядюшенко О.О.
8. Про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури.
Інформація: Биченко С.М.
9. Інформація про бюджет інституту на 2017 рік.
Інформація: Білоус С.І.
1. СЛУХАЛИ:
Куценко М.А. – про розгляд тем дисертаційних досліджень, індивідуальних
планів роботи ад’юнктів інституту та призначення наукових
керівників.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити теми дисертаційних досліджень, наукових керівників та
індивідуальні плани роботи ад’юнктів інституту:
1) підполковник служби цивільного захисту Луценко Юрій Вікторович.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення методу розрахунку
залізобетонних плит на вогнестійкість».
Науковий керівник – Поздєєв Сергій Валерійович, д. т. н., професор.
2) лейтенант служби цивільного захисту Залевська Аліна Юріївна.
Тема дисертаційного дослідження: «Розрахунковий метод підвищеної
точності для оцінки межі вогнестійкості дерев’яних балок з вогнезахисним
облицюванням».
Науковий керівник – Поздєєв Сергій Валерійович, д. т. н., професор.
3) майор служби цивільного захисту Шкарабура Ігор Миколайович.
Тема дисертаційного дослідження: «Оцінка пожежної небезпеки будівель
зі сталевим каркасом після силових та високотемпературних впливів».
Науковий керівник – Маладика Ігор Григорович, к. т. н., доцент.
4) старший лейтенант служби цивільного захисту Бас Олег
Володимирович.
Тема
дисертаційного
дослідження:
«Удосконалення
методу
розрахункової оцінки вогнестійкості залізобетонних сходових маршів».
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Науковий керівник – Тищенко Олександр Михайлович, к. т. н., професор.
5) майор служби цивільного захисту Самченко Тарас Васильович.
Тема дисертаційного дослідження: «Дослідження вогнестійкості
огороджувальних конструкцій кабельних тунелів за умов реальних пожеж».
Науковий керівник – Поздєєв Сергій Валерійович, д. т. н., професор.
Відповідальний: Куценко М.А., керівники кафедр.
Термін: 01.01.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М., Гуріненко І.Ю. – про стан навчально-методичної та наукової
роботи на кафедрі автоматичних систем безпеки та електроустановок
за результатами комплексної перевірки (доповіді до протоколу
додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан навчально-методичної та наукової роботи на
кафедрі автоматичних систем безпеки та електроустановок взяти до відому.
2. Оновити методичні вказівки для самостійної роботи курсантів,
студентів по дисциплінах: пожежна і виробнича автоматика та спеціальне
водопостачання.
Відповідальний: Куценко С.В.
Термін: 01.02.2017 р.
2. Оновити електронні пакети нормативно-правових документів по
дисциплінах кафедри відповідно до змін в законодавстві.
Відповідальний: Куценко С.В.
Термін: 01.02.2017 р.
3. Проаналізувати наявність навчально-методичної літератури в
бібліотеці інституту по дисциплінам кафедри, зокрема:
- системи автоматичного контролю та спостереження (напрям
підготовки 6.170201 «Цивільний захист»);
- інженерні мережі та комунікації (напрям підготовки
6.170201 «Цивільний захист»).
Відповідальний: Куценко С.В.
Термін: 15.01.2017 р.
4. Розробити електронний варіант навчально-методичної літератури з
зазначених вище навчальних дисциплін та подати їх до електронної бібліотеки
інституту.
Відповідальний: Куценко С.В.
Термін: 01.02.2017 р.
5. Усунути виявлені недоліки в плановій документації кафедри
автоматичних систем безпеки та електроустановок і відобразити вимоги щодо
виконання рейтингових показників наукової діяльності.
Відповідальний –Куценко С.В.
Термін виконання – до 15.01.2017 р.
6. Підготувати заявку на виконання у 2018 році наукової роботи за
профілем кафедри відповідно до наказу ДСНС України «Положення про
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організацію наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС України»
29.09.2016 р. № 475.
Відповідальний – Куценко С.В.
Термін виконання – до 01.02.2017 р.
7. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри
щодо видання публікацій, що належать до SCOPUS та інших науковометричних баз, участі у міжнародних наукових програмах або грантах,
залучення коштів за договорами, оформлення охоронних документів
(патентів, авторських свідоцтв).
Відповідальний – Куценко С.В.
Термін виконання – протягом року.
8. Активізувати роботу щодо отримання вченого звання доцента
доцентам кафедри к.т.н. Землянському О.М. та к.т.н. Колеснікову Д.В.
Відповідальний – Куценко С.В.
Термін виконання – протягом року
9. В плані роботи наукового товариства кафедри передбачити такі види
наукової роботи як публікація наукової статті в співавторстві з науковим
керівником; співавторство у заявці на одержання авторського свідоцтва
(патенту); участь у НДР (кафедри, факультету, інституту).
Відповідальний – Куценко С.В.
Термін виконання – до 01.01.2017 р.
10. Заохотити за результатами наукової діяльності у 2015-2016 роках
доцента кафедри к.т.н. Землянського О.М.
Відповідальний – Куценко С.В.
Термін виконання – до 01.02.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про підсумки Державної атестації фахівців освітнього рівня
«магістр» (денна форма навчання) та студентів заочної форми
навчання освітнього рівня «бакалавр».
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про підсумки Державної атестації фахівців освітнього
рівня «магістр» (денна форма навчання) та студентів заочної форми навчання
освітнього рівня «бакалавр» взяти до відому.
2. Підвищити контроль якості знань на протязі всього терміну навчання
студентів та своєчасно виявляти осіб, які мають низьку успішність.
Відповідальний: керівники кафедр.
Термін: постійно.
3. Здійснювати прийняття заліків та іспитів не за формальними
признаками (допусками, наявністю контрольних робіт і т.д.), а за навчальною
програмою дисциплін.
Відповідальний: керівники кафедр.
Термін: постійно.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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4. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про затвердження відмінників навчання курсантів, для
встановлення підвищених посадових окладів за підсумками І
семестру 2016 / 2017 навчального року. (витяги з протоколів
факультетів до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити відмінників навчання курсантів за підсумками 1 семестру
2016 / 2017 навчального року для встановлення підвищених посадових окладів
(згідно додатку №1 до протоколу).
Відповідальний: Джулай О.М, Білоус С.І..
Термін: 01.01.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про затвердження відмінниками навчання за І семестр
2016/2017 навчального року студентів денної форми навчання.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити відмінників навчання за підсумками І семестру 2016 / 2017
навчального року студентів денної форми навчання (згідно додатку №2 до
протоколу).
Відповідальні: керівники факультетів.
Термін: грудень 2016 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
6. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про навчання за індивідуальним навчальним планом у
ІІ семестрі 2016/2017 навчального року курсантів денної форми
навчання витяги з протоколів вчених рад факультетів до протоколу
додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати керівництву інституту надати можливість курсантам
навчання за індивідуальним планом, з послідуючим складанням
екзаменаційних сесій за індивідуальним графіком, у ІІ семестрі 2016 - 2017
навчального року (згідно додатку №3 до протоколу).
Додаток до протоколу №3
Курсантам – членам збірної команди інституту з пожежно-прикладного
спорту:
 Шинкаренку Максиму Сергійовичу – 5-й курс;
як виняток:
курсантам – членам збірної команди інституту пожежно-прикладного
спорту та кінологічної групи:
 Кравченку Юрію Ігоровичу – 1-й курс;
 Хлібодару Владиславу Сергійовичу – 1-й курс;
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 Вєсєлову Д.Л. – 1-й курс;
 Бардакову Валентину Вячеславовичу – 2-й курс.
Відповідальний: Джулай О.М., начальники факультетів.
Термін: протягом ІІ-го семестру навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
7. СЛУХАЛИ:
Дядюшенка О.О.– про звіт приймальної комісії інституту про результати
роботи у 2016 році (звіт до протоколу додається)
ВИРІШИЛИ:
1.Звіт приймальної комісії інституту про результати роботи у 2016 році
взяти до відому.
2. Визначити операторів ЄДЕБО відбіркових комісій та забезпечити
робочі місця:
- Відділ персоналу (денна форма за державним замовленням);
- Сектор працевлаштування випускників (за кошти фізичних та
юридичних осіб);
- Відділення заочного навчання (заочна форма).
Відповідальний: керівники структурних підрозділів.
Термін: 01.01.2017 р.
3. Провести навчання операторів ЄДЕБО відбіркових комісій.
Відповідальний: Карпенко В.П., Вихристенко В.М.
Термін: 01.01.2017 р.
4. Організувати, на період вступної компанії консультаційний центр,
встановити 3 комп’ютери для надання можливості вступнику безпосередньо в
навчальному закладі подати електронну заяву та забезпечити консультативну
допомогу під час подання електронних заяв на вступ.
Відповідальний: Ласуков О. Є., Дядюшенко О. О.
Термін: 01.02.2017 р.
5. Забезпечити можливість щоденного оновлення інформації на сайті
інституту з червня до вересня 2017 року.
Відповідальний: Ласуков О.Є., Дядюшенко О.О.
Термін: 01.02.2017 р.
6. Розробити перелік предметних та фахових атестаційних комісій.
Відповідальний: Дядюшенко О.О.
Термін: 01.02.2017 р.
7. Надати пропозиції на розгляд голові Приймальної комісії щодо
персонального складу предметних та фахових атестаційних комісій.
Відповідальний: керівники навчально-методичного відділу,
факультетів та кафедр.
Термін: 01.02.2017 р.
8. Забезпечити:
- підготовку програм за спеціальностями та ступенями вищої
освіти;
- подати матеріали на затвердження голові Приймальної комісії;
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- розмістити на сайті відповідні матеріали у вкладці «Абітурієнту»
та контролювати вчасне їх оновлення у разі необхідності.
Відповідальний: керівники навчально-методичного відділу,
факультетів та кафедр.
Термін: 01.03.2017 р.
9. Призначити на факультеті відповідального з організації проведення
екзаменів за спеціальностями, правильності оформлення звітної документації
предметних комісій.
Відповідальний: керівники факультетів.
Термін: 01.03.2017 р.
10. Факультету цивільного захисту визначити перелік дисциплін ЗНО,
що будуть обов’язковими та на вибір для вступу за спеціальністю 081 «Право»
для здобуття освітнього ступеня бакалавр.
Відповідальний: начальник факультету майор с.ц.з. Гора В.А.
Термін: 01.02.2017 р.
11. Забезпечити погодження рапорту (заяви) на відпустку співробітників
інституту з відповідальним секретарем або заступником відповідального
секретаря Приймальної комісії у літній період.
Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом
майор с.ц.з. Зажома В.М.
Термін: з 01.06.2017 р. по 01.10.2017 р
12. Організувати роботу предметної комісії з вступного екзамену з
дисципліни «Географія» та забезпечити оплату праці запрошених
педагогічних працівників.
Відповідальний: Дядюшенко О.О., Зажома В.М., Білоус С.І.
Термін: 01.06.2017 р.
13. Опрацювати можливість надання послуг з проживання абітурієнтів
та їх рідних на час проведення вступних випробувань та призначити
відповідального працівника, що буде сприяти у пошуку житла студентам після
зарахування їх на навчання.
Відповідальний: Дем’яненко М.О.
Термін: 01.06.2017 р.
14. Визначити відповідність чинному законодавству пропозицій щодо
доповнення Правил прийому на навчання інституту у 2017 році:
- зарахування за контрактом претендентів на навчання, що подавали
заяву на вступ за державним замовленням для здобуття ОС
«бакалавр» та які успішно склали екзамен з фізичної підготовки, але
не пройшли за конкурсом;
- можливість обмеження набору жіночій категорії вступників в
залежності від державного замовлення (наприклад 15 %), у зв’язку з
обмеженою кількістю посад, що можуть обіймати особи жіночої
статі у підрозділах ДСНС України.
Відповідальний: Сьобко Д.В., Дядюшенко О.О.
Термін: 01.01.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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7. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. .– про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури
(витяги з протоколів кафедр та рецензії до протоколу додаються)
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку наукову та навчально-методичну літературу:
 навчальний посібник «Пожежні автодрабини.» Биченка А.О.,
Чорномаза І.К., Григор’яна М.Б., Кучера П.П., Пустовіта М.О.;
 навчальний посібник «Безпека потенційно небезпечних об’єктів та
виробництв.» Хаткової Л.В., Мельник В.П., Томенка М.Г.;
 навчальний посібник «Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах
надзвичайних ситуацій» Отроша Ю.А.;
 навчальний посібник «Технічна механіка.» Дагіль В.Г.;
 підручник «Вища математика. Частина 2.» Акіньшина В.Д.,
Частоколенка І.П., Григоренка К.В,, Касярума С.О.;
 монографія «Формування правової компетентності майбутніх
фахівців із цивільного захисту у процесі професійної підготовки.»
Ротара В.Б.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: грудень 2016 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
7. СЛУХАЛИ:
Білоус С.І. – про бюджет інституту на 2017 рік. (інформація до протоколу
додається)
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про бюджет інституту на 2017 рік взяти до відому.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

