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
21 березня 2017 року

м. Черкаси

№8

початок: 10.00
закінчення: 12.35
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 12 членів Вченої ради з 17:
к.т.н., проф. Тищенко О.М., д.т.н., проф. Поздєєв С.В., д.і.н., проф. Чубіна
Т.Д., д.т.н., с.н.с. Кириченко О.В., к.пед.н. Гора В.А., к.т.н., доц. Куценко
С.В., к.т.н., доц. Качкар Є.В., к.т.н., доц. Биченко А.О.; к.т.н., доц. Цвіркун
С.В., к.і.н., доц. Биченко С.М., к.пед.н., доц. Іващенко О.А., к.пед.н.
Архипенко В.О.
Запрошені: заступник начальника інституту з персоналу полковник с.ц.з.
Тараненко
С.П.,
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М., начальник навчально-наукововиробничого відділу майор с.ц.з. Гуріненко І.Ю., начальник відділу
редакційно-видавничої діяльності підполковник с.ц.з Рябоконь В.В.
Порядок денний:
1. Про стан та шляхи покращення професійно-орієнтаційної роботи в
інституті.
Інформація: заступник начальника інституту з персоналу полковник
с.ц.з. Тараненко С.П.
2. Про діяльність факультету оперативно-рятувальних сил за рік.
Інформація: начальник факультету полковник с.ц.з. Качкар Є.В.
3. Про розгляд питання щодо членства в Соціологічній Асоціації України.
Інформація: Чубіна Т.Д.
4. Про стан успішності на ІІІ та ІV курсах за підсумками І семестру 2016 / 2017
навчального року та напрями його вдосконалення.
Інформація:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М.
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5. Про затвердження відмінників навчання курсантів ІІІ та ІV курсів, 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.
6. Про призначення стипендії студентам факультетів.
Інформація:
начальник
навчально-методичного
підполковник с.ц.з. Джулай О.М.

відділу

7. 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.
8. Про затвердження Положень.
Інформація: Биченко С.М.
9. Про затвердження наукових видань до друку.
Інформація: Биченко С.М.
10. Про розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в
установах банків державного сектору економіки.
Інформація: начальник відділу економіки і фінансів капітан с.ц.з.
Білоус С.І.
11. Про заохочення здобувачів вищої освіти.
Інформація: заступник начальника інституту з персоналу полковник
с.ц.з. Тараненко С.П.
1. СЛУХАЛИ:
Тараненка С.П. – про стан та шляхи покращення професійно-орієнтаційної
роботи в інституті (доповідь до протоколу додається.)
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан та шляхи покращення професійно-орієнтаційної
роботи в інституті взяти до відому.
2. Організувати відвідування місць проведення ЗНО у 2017 році під час якого
максимально розповсюдити інформацію про навчальний заклад та правила
вступу до нього.
Відповідальні: Тараненко С.П., начальники факультетів
Термін: травень 2017
2. Продовжити 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: до 30.04.2017
3. Відділу персоналу здійснювати моніторинг кількості сформованих справ
кандидатів на навчання в ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві.
Відповідальні: Сотник С. І., Зажома В. М.
Термін: двічі на місяць
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4. Поширювати інформацію про навчальний заклад та умови вступу в засобах
масової інформації.
Відповідальні: Шарий М. М.
Термін: постійно
5. Провести День відкритих дверей в інституті.
Відповідальні: Тараненко С.П., Литвиненко С.В.
Термін: травень 2017
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Качкара Є.В. – про діяльність факультету оперативно-рятувальних сил за рік
(доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо діяльності факультету оперативно-рятувальних сил за
звітній період взяти до відому.
2. Забезпечити кафедри факультету науково-педагогічними працівниками з
числа кандидатів і докторів наук, доцентів та професорів.
Відповідальні: Качкар Є.В., керівники кафедр.
Термін – до 01.09.2017 р.
3. Провести атестацію науково-педагогічних працівників кафедр з питань
відповідності кваліфікаційним вимогам до займаних посад (Таран Є.,
Кришталь В., Іщенко І., Титаренко О., Кучер П., Пустовіт М.)
Відповідальні: Качкар Є.В., керівники кафедр.
Термін – до 01.09.2017 р.
4. Рекомендувати керівництву інституту привести у відповідність
кваліфікаційних вимог наявний науково-педагогічний склад кафедри
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.
Відповідальні: Маладика І.Г.
Термін – до 01.09.2017 р.
5. Продовжити публікації наукових статей у збірках (журналах), що входять
до переліку міжнародних науко-метричних баз даних Scopus або Web of
Science.
Відповідальні: Качкар Є.В., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
6. Здійснити моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм.
Відповідальні: Качкар Є.В., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
7. Забезпечити підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Відповідальні: Качкар Є.В., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
8. Забезпечити наявність необхідних матеріально-технічних ресурсів для
організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів
вищої освіти.
Відповідальні: Качкар Є.В., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
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9. Проаналізувати ефективність використання в навчальному процесі і
технічну забезпеченість лабораторії зв’язку факультету та смуги
психологічної підготовки.
Відповідальні: Качкар Є.В., Биченко А.О.
Термін – квітень 2017.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Чубіну Т.Д. – про вступ Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
до Соціологічної Асоціації України на правах колективного членства.
Соціологічна асоціація України – всеукраїнська громадська організація,
що об`єднує вітчизняних і закордонних учених, колективи і організації, що
працюють у сфері соціології. Раніше, у 1968-1990 роках, асоціація
функціонувала як українське відділення Радянської соціологічної асоціації. У
теперішньому статусі конституйована на установчому з`їзді в 1990 р. З 1993 р.
входить як колективний член у Міжнародну соціологічну асоціацію. VI з`їзд
українських соціологів (квітень 2007 р.) вніс зміни до Статуту Асоціації,
вибрав її правління. Президентом САУ обраний ректор Харківського
національного університету імені Каразіна, доктор соціологічних наук,
професор В.С. Бакіров.
Метою Асоціації є сприяння розвитку соціології в Україні,
методологічному і методичному забезпеченню соціологічних розробок, захист
законних інтересів соціологів України – членів Асоціації, підвищенню
фахового рівня і кваліфікації. Форми роботи: організація і проведення
наукових конференцій, семінарів, круглих столів, публікація теоретичних
робіт, експертиза соціологічних проектів, навчальних програм посібників,
обмін соціологічною інформацією, координація роботи територіальних
відділень. Асоціація має відділення в більшості областей України. Відділення
мають державну реєстрацію і є основою САУ. Діяльність сприяння пропаганді
соціологічних знань серед різних верств населення; — участь у формуванні
соціологічної освіти управлінських кадрів та ін.
Вступ до Асоціації надає нам перспективи у доступі до наукової
інформації та стратегічних напрямів розвитку нашого навчального закладу.
Колективним членом Асоціації можуть бути вищі навчальні заклади, які
ведуть роботу у сфері соціології, освіти, економіки, маркетингу, суспільнополітичних та економічних наук. Рішення про прийняття в колективні члени
Асоціації приймає бюро територіального Відділення (наше територіальне
відділення це - Черкаське регіональне відділення Соціологічної асоціації
України).
Що нам дає таке членство? По-перше - це участь викладачів, курсантів і
студентів у науково-практичних конференціях, що проводяться Асоціацією;
по-друге, безкоштовні публікації статей у фахових виданнях; по-третє,
практична допомога у наукових підходах, соціологічних, маркетингових
дослідженнях по викладанню економічних, суспільних дисциплін. Для нашого
навчального закладу це рух вперед, шлях до співпраці з провідними
університетами України.
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Порушую перед вченою радою клопотання про вступ Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України в колективні члени Соціологічної
асоціації України.
ВИСТУПИЛИ:
Тищенко О.М. – запропонував підтримати пропозицію щодо членства
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України в
Соціологічній Асоціації України.
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити та рекомендувати керівництву Інституту підготувати
звернення з заявою на колективне членство в Соціологічній Асоціації України.
Відповідальні: Тараненко С.П., Чубіна Т.Д.
Термін – квітень 2017.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про стан успішності на ІІІ та ІV курсах за підсумками І
семестру 2016 / 2017 навчального року та напрями його
вдосконалення (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан успішності на ІІІ та ІV курсах за підсумками І семестру
2016 / 2017 навчального року взяти до відому.
2. Заохотити викладачів-наставників, заступників командирів взводів, які
посіли 1 місця з успішності на курсах.
Відповідальні: Джулай О.М., керівники факультетів, кафедр.
Термін: до 01 квітня 2017 р.
2. Розглянути на оперативній нараді питання щодо впливу керівників курсів
на стан успішності та дисципліни у всіх навчальних взводах.
Відповідальні: керівники факультетів, курсів, Мілевський Т.
Термін: до 01 травня 2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про затвердження відмінників навчання курсантів ІІІ та ІV
курсів, для встановлення підвищених посадових окладів за
підсумками І семестру 2016 / 2017 навчального року (витяги з
протоколів вчених рад факультетів додаються).
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити кандидатури претендентів на призначення підвищених
посадових окладів курсантам ІІІ та ІV курсів денної форми навчання за
державний рахунок, які за підсумками екзаменаційної сесії за І семестр
2016 / 2017 навчального року отримали добрі та відмінні оцінки (згідно з
додатком №1 до протоколу):
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Відповідальні: Джулай О.М., Білоус С.І.
Термін: до 01.04.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
6. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про призначення стипендії студентам факультетів, які
навчаються на денній формі навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, є відмінниками навчання за результатами
семестрового контролю та досягли особливих успіхів в освітній,
науковій, науково-дослідній та спортивній діяльності інституту
(витяг з протоколу вченої ради факультету додається).
ВИРІШИЛИ:
Призначити стипендію студентам в розмірі 200 (двісті) грн. на місяць
(згідно з додатком №2 до протоколу):
Відповідальний: Джулай О.М, Білоус С.І.
Термін: 01.04.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
7. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про навчання за індивідуальним навчальним планом у
ІІ семестрі 2016/2017 навчального року курсантів денної форми
навчання (витяг з протоколу вченої ради факультету до протоколу
додається).
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:
Курсантам:
 Сороченку А. О. – 4-й курс (член кінологічної групи інституту)
як виняток:
 Сазонову А.О. – 2-й курс (член збірної команди України з
академічного веслування)
Відповідальний: Джулай О.М., начальники факультетів.
Термін: протягом ІІ-го семестру навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
8. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про розгляд та затвердження Положення про Науковотехнічну раду ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України та її
складу, а також Положення про організацію редакційно-видавничої
роботи ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України (проекти
положень до протоколу додаються).
ВИСТУПИЛИ:
Поздєєв С.В. – проінформував про склад Науково-технічної ради ЧІПБ імені
Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.
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ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду ЧІПБ імені Героїв
Чорнобиля НУЦЗ України та її склад.
Відповідальний: Гуріненко І.Ю., Поздєєв С.В.
Термін: 01.04.2017
2. Затвердити Положення про організацію редакційно-видавничої роботи
ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.
Відповідальний: Рябоконь В.В.
Термін: 01.04.2017
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
9. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження наукових видань до друку (витяги з
протоколів кафедр додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку монографії:
 «Експериментальна оцінка вогнестійкості несучих стін» Щипець С.Д.,
Поздєєв С.В., Тищенко Є.О., Словінський В.К.;
 «Захист рятувальників від впливу тепла» Костенко В.К., Зав’ялов Г.В.,
Костенко Т.В., Покалюк В.М., Зав’ялова О.Л., Майборода А.О., Нестеренко
А.А., Нуянзин О.М., Гаврилко О.А.
 «Українська шекспіріана XIX століття» Міненко О.В.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: ІІ-й квартал 2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
10. СЛУХАЛИ:
Білоуса С.І. – про розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних
рахунках в установах банків державного сектору економіки.
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити та рекомендувати керівництву інституту розмістити
тимчасово вільні кошти від надання платних послуг на депозитних рахунках в
установах банків державного сектору економіки.
Відповідальні: Білоус С.І.
Термін – до 01.04.2017.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
11. СЛУХАЛИ:
Тараненка С.П. – про заохочення здобувачів вищої освіти.
За відмінні показники у навчанні, зразкове виконання службових
обов’язків та активну учать у громадському житті інституту пропоную
заохотити відзнаками Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби
цивільного захисту наступних курсантів навчального закладу:
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1. Заохочувальною відзнакою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та
служби цивільного захисту – Почесна грамота:
- рядового служби цивільного захисту ПОПСУЯ Вадима Григоровича –
курсанта 22 навчального взводу факультету пожежної безпеки;
- рядового служби цивільного захисту ЯНІШЕВСЬКУ Аліну Вадимівну –
курсанта 43 навчального взводу факультету оперативно- рятувальних сил.
2. Заохочувальною відзнакою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та
служби цивільного захисту – Грамота:
- рядового служби цивільного захисту ТРОЯНОВСЬКОГО Ігоря
Валерійовича – курсанта 43 навчального взводу факультету оперативнорятувальних сил;
- рядового служби цивільного захисту РОЖКО Віталію Олександрівну –
курсанта 35 навчального взводу факультету цивільного захисту.
3. Заохочувальною відзнакою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та
служби цивільного захисту – Подяка:
- рядового служби цивільного захисту ДІДЕНКА Івана Валерійовича –
курсанта 32 навчального взводу факультету пожежної безпеки;
- рядового служби цивільного захисту КУРКУРІНА Богдана Павловича –
курсанта 26 навчального взводу факультету цивільного захисту.
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити та рекомендувати керівництву Інституту підготувати
звернення щодо нагородження здобувачів вищої освіти інституту:
1. Заохочувальною відзнакою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та
служби цивільного захисту – Почесна грамота:
- рядового служби цивільного захисту ПОПСУЯ Вадима Григоровича –
курсанта 22 навчального взводу факультету пожежної безпеки;
- рядового служби цивільного захисту ЯНІШЕВСЬКУ Аліну Вадимівну –
курсанта 43 навчального взводу факультету оперативно- рятувальних сил.
2. Заохочувальною відзнакою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та
служби цивільного захисту – Грамота:
- рядового служби цивільного захисту ТРОЯНОВСЬКОГО Ігоря
Валерійовича – курсанта 43 навчального взводу факультету оперативнорятувальних сил;
- рядового служби цивільного захисту РОЖКО Віталію Олександрівну –
курсанта 35 навчального взводу факультету цивільного захисту.
3. Заохочувальною відзнакою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та
служби цивільного захисту – Подяка:
- рядового служби цивільного захисту ДІДЕНКА Івана Валерійовича –
курсанта 32 навчального взводу факультету пожежної безпеки;
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- рядового служби цивільного захисту КУРКУРІНА Богдана Павловича –
курсанта 26 навчального взводу факультету цивільного захисту.
Відповідальні: Тараненко С.П., Литвиненко С.В.
Термін – до 01.04 2017.

Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

