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 січня 2017 року

м. Черкаси

№7

початок: 12.00
закінчення: 13.35
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 12 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., 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. Цвіркун С.В., к.і.н., доц. Биченко С.М., к.пед.н.
Архипенко В.О., к.економ.н. Білоус С.І., Лесечко Д.В., Кучер Ю.М.
Запрошені: начальник навчально-науково-виробничого відділу майор с.ц.з.
Гуріненко І.Ю., начальник відділу редакційно-видавничої діяльності
підполковник с.ц.з Рябоконь В.В., начальник кафедри підполковник с.ц.з.
Покалюк В.М., провідний фахівець відділення міжнародного
співробітництва Ігревська С.А..
Порядок денний:
1. Підведення підсумків та розгляд звіту про наукову і науково-технічну
діяльність за 2016 рік, технічних завдань на науково-дослідні роботи,
включені до плану з наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України
на 2017 рік.
Інформація: начальник навчально-науково-виробничого відділу
майор с.ц.з. Гуріненко І.Ю., провідний фахівець відділення
міжнародного співробітництва Ігревська С.А., начальник
відділу редакційно-видавничої діяльності підполковник с.ц.з
Рябоконь В.В., начальник кафедри підполковник с.ц.з.
Биченко А.О., начальник кафедри підполковник с.ц.з.
Покалюк В.М.
2. Про розгляд фінансового звіту інституту за 2016 рік, інформація про
закупівлі інституту в ІV кварталі 2016 року і план закупівель на І квартал 2017
року.
Інформація: начальник відділу економіки та фінансів капітан с.ц.з.
Білоус С.І.
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3. Про затвердження відмінників навчання курсантів, для встановлення
підвищених посадових окладів за підсумками І семестру 2016 / 2017
навчального року.
Інформація: Биченко С.М.
4. Про хід виконання рішень вченої ради інституту.
Інформація: Биченко С.М.
5. Про відрахування з ад’юнктури.
Інформація: Биченко С.М.
1. СЛУХАЛИ:
Гуріненко І.Ю. – про підсумки наукової і науково-технічної діяльності
інституту за 2016 рік та розгляд технічних завдань на науководослідні роботи, включені до плану з наукової і науково-технічної
діяльності ДСНС України на 2017 рік.
Рябоконь В.В. – про редакційно-видавничу роботу інституту у 2016 році.
Ігревську С.А. – про міжнародне співробітництво інституту та участь у
програмах обміну, міжнародних грантах, науково-практичних
конференціях науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої
освіти у 2016 році.
(доповіді до протоколу додаються.)
ВИРІШИЛИ:
1. Стан роботи з проведення наукової і науково-технічної діяльності в
інституті у 2016 році визнати задовільним.
2. Затвердити звіт з наукової і науково-технічної діяльності інституту у
2016 році.
3. Забезпечити відображення всіх рейтингових показників з наукової та
науково-технічної діяльності відповідно до «Положення про критерії
оцінювання науково-дослідної діяльності наукових та науково-педагогічних
працівників ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України» (наказ №84 від
06.02.2014) в обліково-плановій документації кафедр і факультетів.
Відповідальні: начальники факультетів, кафедр, НДЛ.
Термін: 15.09.2017 р.
4. Розробити та здійснити апробацію рейтингового оцінювання освітніх,
науково-дослідницьких та інноваційних досягнень науково-педагогічних
працівників інституту на випускаючих кафедрах.
Відповідальні: Гуріненко І. Ю., Джулай О. М.
Термін: 1.01.2018 року.
5. Провести вивчення у межах службової підготовки науковопедагогічними працівниками із числа постійного особового складу
нормативної документації, яка стосується науково-організаційної діяльності у
вищому навчальному закладі.
Відповідальний: Гуріненко І. Ю., Джулай О. М.
Термін: протягом навчального року.
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6. Внести пропозиції щодо кандидатів на вступ до ад’юнктури у
2017 році з числа випускників навчального закладу поточного року із
зазначенням підібраних майбутніх наукових керівників.
Відповідальні: керівники факультетів і кафедр, ад’юнктури, науководослідної лабораторії.
Термін: 01.05.2017 р.
7. Затвердити технічне завдання на науково-дослідну роботу «Розробка
науково-обґрунтованих технічних рішень щодо підвищення ефективності
захисту рятувальників від інтенсивного теплового випромінювання».
Замовник Департамент реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України,
науковий керівник професор кафедри автоматичних систем безпеки та
електроустановок д.т.н., професор Костенко В.К.
Відповідальний: професор кафедри автоматичних систем безпеки та
електроустановок д.т.н., професор Костенко В.К.
Термін: 01.2017 – 12.2018.
8. Затвердити технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу
«Розробка web-сервісу «Прогнозування» для проведення аварійної оцінки
обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті».
Замовник Департамент організації заходів цивільного захисту, науковий
керівник начальник науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної
безпеки факультету цивільного захисту к.т.н. Нуянзін В.М.
Відповідальний: начальник науково-дослідної лабораторії інновацій у
сфері цивільної безпеки факультету цивільного захисту к.т.н.
Нуянзін В.М.
Термін: 01.2017 – 12.2018
9. Звернути увагу науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої
освіти на вивчення іноземних мов для подальшої участі у програмах обміну,
міжнародних грантах, науково-практичних конференціях тощо.
Відповідальні: відділення міжнародного співробітництва, керівники
структурних підрозділів.
Термін: постійно.
10. Створити єдиний координаційний центр міжнародних проектів
інституту, розробити базу усіх підписаних угод, міжнародних проектів, участь
у яких беруть викладачі та співробітники інституту.
Відповідальні: відділення міжнародного співробітництва, керівники
структурних підрозділів.
Термін: до 01.03.2017.
11. У разі участі викладачів та співробітників інституту у
міжнародних проектах, проходження стажування тощо, у 5-ти денний термін
подавати інформацію до відділення міжнародного співробітництва.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
Термін: постійно.
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12. Полонійному центру інституту координувати україно-польські
освітні та наукові проекти.
Відповідальні: провідний фахівець відділення міжнародного
співробітництва Ігревська С. А., завідувач кафедри суспільних наук
д. і. н., професор Чубіна Т. Д.
Термін: постійно.
13. Відділенню
міжнародного
співробітництва
здійснювати
інформування викладачів та співробітників інституту про міжнародні проекти.
Відповідальні: відділення міжнародного співробітництва.
Термін: постійно.
14. Виявлення та підтримка курсантсько-студентської молоді,
зацікавленої в участі у міжнародних проектах та програмах.
Відповідальні: відділення міжнародного співробітництва, керівники
структурних підрозділів.
Термін: постійно.
15. Продовжити співпрацю в рамках проекту Ерасмус+ з подальшою
реалізацією партнерства та власних проектів.
Відповідальні: відділення міжнародного співробітництва.
Термін: постійно.
16. Подати на затвердження вченої ради інституту проект Положення
про організацію редакційно-видавничої роботи інституту.
Відповідальні: начальник відділу редакційно-видавничої діяльності
Рябоконь В.А.
Термін: до 15.02.2017.
17. Вивчити питання реалізації видавничої продукції інституту.
Відповідальні: начальник відділу редакційно-видавничої діяльності
Рябоконь В.А., начальник відділу економіки і фінансів Білоус С.І.,
начальник юридичного сектору Сьобко Д.В.
Термін: до 15.02.2017.
18. Надати пропозиції керівництву інституту щодо оновлення
технічного забезпечення відділу редакційно-видавничої діяльності.
Відповідальні: начальник відділу редакційно-видавничої діяльності
Рябоконь В.А., начальник відділу економіки і фінансів Білоус С.І.,
начальник відділу телекомунікаційних, інформаційних технологій та
захисту інформації Ласуков О.Є.
Термін: до 15.02.2017.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Білоуса С.І. – про затвердження фінансового звіту інституту за 2016 рік,
інформація про закупівлі інституту в ІV кварталі 2016 року і план
закупівель на І квартал 2017 року. (звіт та доповідь до протоколу
додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити фінансовий звіт інституту за 2016 рік.
Відповідальний: Білоус С.І.
Термін: 01.02.2017 р.
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2. Інформацію про закупівлі інституту в ІV кварталі 2016 року і план
закупівель на І квартал 2017 року взяти до уваги.
Відповідальний: Білоус С.І.
Термін: 01.02.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження відмінників навчання курсантів, для
встановлення підвищених посадових окладів за підсумками І
семестру 2016 / 2017 навчального року (витяг з протоколу вченої ради
факультету додається).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити відмінниками навчання курсантів за підсумками 1 семестру
2016 / 2017 навчального року для встановлення підвищених посадових
окладів:
25 %

Чмиху Ігорю Руслановичу 1 курс факультету цивільного захисту
Відповідальний: Джулай О.М, Білоус С.І..
Термін: 01.01.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про хід виконання рішень вченої ради інституту (доповідь до
протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про хід виконання рішень вченої ради інституту взяти до
уваги.
Відповідальний: секретар вченої ради інституту.
Термін: постійно
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію керівництву інституту відрахувати з
ад’юнктури здобувача ІІІ-го року заочної форми навчання майора
служби цивільного захисту Борисова Дмитра Сергійовича.
(пропозиції до протоколу додаються).
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ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати керівництву інституту відрахувати з ад’юнктури здобувача
ІІІ-го року заочної форми навчання майора служби цивільного захисту
Борисова Дмитра Сергійовича.
Відповідальний: Зажома В.М., Куценко М.А.
Термін: до 01.02.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

