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
05 травня 2017 року

м. Черкаси

№9

початок: 10.00
закінчення: 11.00
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 13 членів Вченої ради з 18:
к.т.н., проф. Тищенко О.М., д.т.н., с.н.с. Кириченко О.В., д.економ.н.,
доц. Кришталь Т.М., к.т.н., доц. Куценко С.В., к.т.н., доц. Качкар Є.В.,
к.т.н. Щіпець С.Д., 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.економ.н. Білоус
С.І., к.пед.н. Архипенко В.О., Лесечко Д.В.
Запрошені: начальник навчально-методичного відділу підполковник с.ц.з.
Джулай О.М.
Порядок денний:
1. Про діяльність факультету пожежної безпеки за рік.
Інформація: начальник факультету полковник с.ц.з. Щіпець С.Д.
2. Про стан навчально-методичної та наукової роботи на кафедрі техніки та
засобів цивільного захисту за результатами комплексної перевірки.
Інформація: начальник навчально-методичного відділу підполковник
с.ц.з. Джулай О.М.
3. Про призначення підвищених посадових окладів курсантам.
Інформація: начальник навчально-методичного відділу підполковник
с.ц.з. Джулай О.М.
4. Про перескладання підсумкових оцінок.
Інформація: начальник навчально-методичного відділу підполковник
с.ц.з. Джулай О.М.
5. Про затвердження Положень.
Інформація: Биченко С.М.
6. Про затвердження наукових видань до друку.
Інформація: Биченко С.М.
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7. Про затвердження складу комісії інституту з перевірки навчальнометодичних, наукових і випускних атестаційних робіт на плагіат.
Інформація: Джулай О.М.
8. Про закупівлі інституту в І кварталі 2017 року та план закупівель на ІІ
квартал 2017 року.
Інформація: Білоус С.І.
1. СЛУХАЛИ:
Щіпця С.Д. – про діяльність факультету пожежної безпеки за рік (доповідь до
протоколу додається.)
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо діяльності факультету пожежної безпеки за звітній період
взяти до відому.
2. Пріоритетними напрямками наукової діяльності факультету вважати:
2.1. Забезпечення кафедр факультету науково-педагогічними працівниками
з числа докторів наук та філософії, доцентів та професорів.
Відповідальні: Щіпець С.Д., керівники кафедр.
Термін – постійно.
2.2. Удосконалення відповідної бази для проведення наукових досліджень.
Відповідальні: Щіпець С.Д., керівники кафедр.
Термін – протягом наступного навчального року.
2.3. Продовження публікації наукових статей у збірках (журналах), що
входять до переліку міжнародних науко-метричних баз даних Scopus або Web
of Science.
Відповідальні: Щіпець С.Д., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
3. Підвищити якість освітньої діяльності шляхом:
3.1. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду навчальних
програм.
Відповідальні: Щіпець С.Д., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
3.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Відповідальні: Щіпець С.Д., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
3.3. Забезпечення наявності та використання необхідних матеріальнотехнічних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі
самостійної роботи курсантів та студентів.
Відповідальні: Щіпець С.Д., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про стан навчально-методичної та наукової роботи на кафедрі
техніки та засобів цивільного захисту за результатами комплексної
перевірки (доповідь до протоколу додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан навчально-методичної та наукової роботи
кафедри техніки та засобів цивільного захисту взяти до відому.
2. Оновити у відповідності до ліцензійних вимог електронні збірники
лекцій з дисциплін кафедри на електронних ресурсах інституту та кафедри.
Відповідальні: Биченко А. О.
Термін: до 01.09.2017 р
3. Активізувати роботу над підготовкою та виданням навчальнометодичної літератури, з метою покращення методичного забезпечення
дисциплін кафедри та наповнення електронної бібліотеки документів, що
формують професійну підготовку за напрямом роботи кафедри.
Відповідальні: Биченко А. О., науково-педагогічний склад кафедри.
Термін: постійно
4. Оновити електронні пакети нормативно-правових документів по
дисциплінах кафедри відповідно до змін в законодавстві.
Відповідальні: Биченко А. О.
Термін: до 01.09.2017 р
5. Забезпечити документообіг кафедри та своєчасну передачу
відповідних матеріалів навчальних дисциплін до архіву інституту по
завершенню навчального року.
Відповідальні: Биченко А. О.
Термін: постійно
6. Передбачити в плановій документації кафедри техніки та засобів
цивільного захисту вимоги щодо виконання рейтингових показників наукової
діяльності.
Відповідальні: Биченко А. О.
Термін: до 01.09.2017 р
7. Направити науковий потенціал кафедри за пріоритетними науковими
напрямки роботи (відповідно до паспортів спеціальностей «Цивільний
захист», «Пожежна безпека», завдань, що визначаються перспективою,
практикою та потребами забезпечення цивільного захисту) для виконання
завдань, що спрямовані на удосконалення та розвиток засобів цивільного
захисту.
Відповідальні: Биченко А. О., науково-педагогічні працівники кафедри
Термін: постійно
8. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри щодо
видання публікацій, що належать до SCOPUS та інших науково-метричних
баз, участі у міжнародних наукових програмах або грантах, залучення коштів
за договорами, оформлення охоронних документів (патентів, авторських
свідоцтв) з метою забезпечення ліцензійних та рейтингових показників
інституту.
Відповідальні: Биченко А. О., науково-педагогічні працівники кафедри
Термін: постійно
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9. Активізувати роботу щодо отримання вченого звання доцента
доцентам кафедри к.т.н. Григор’яну М.Б. та к.пед.н. Ротару В.Б.
Відповідальні: Биченко А. О., Григор’яну М.Б., Ротару В.Б.
Термін: протягом навчального року
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про призначення підвищених посадових окладів курсантам
(витяг з протоколу вченої ради факультету до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити кандидатури претендентів на призначення підвищених
посадових окладів курсантам ІV курсу денної форми навчання за державний
рахунок першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки
6.030102 «Психологія», які за результатами екзаменаційної сесії за 8 семестр
2016 / 2017 навчального року отримали добрі та відмінні оцінки:
на 50 % від посадового окладу:
Прізвище, ім’я, по-батькові
взвод
Осипчук Олеся Ігоревна
47
Страйстор Ірина Валеріївна
47
на 25 % від посадового окладу:
Прізвище, ім’я, по-батькові
взвод
Шевцова Аліса Віталіївна
47
Відповідальні: Джулай О.М., Білоус С.І.
Термін: до 15.05.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про перескладання підсумкових оцінок (службова записка та
заяви до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати керівництву інституту для покращення середнього балу
надати можливість здобувачам вищої освіти перескласти підсумкові оцінки з
навчальних дисциплін, отриманих під час навчання за напрямами підготовки
6.170203
«Пожежна
безпека»,
6.170201 «Цивільний
захист»
та
6.030102 «Психологія»:
4 курс (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»)
1. Макарчук Вячеслав Олегович

41

2. Назарець Сергій Сергійович

41

3. Дулгеров Андрій Андрійович

43

1. Підготовка газодимозахисника;
2. Історія української культури.
1. Філософія
(філософія,
релігієзнавство, логіка, етика і
естетика);
2. Хімія.
1. Організація управління
діяльністю органів та
підрозділів цивільного захисту
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4. Трояновський Ігор Валерійович
5. Литвиненко Олександр
Миколайович
6. Бегизаде Заур Голали огли

1. Фізика.
2. Безпека життєдіяльності.
41с 1. Підготовка газодимозахисника;
2. Іноземна мова (за професійним
спрямуванням).
44сі 1. Історія України.
43

4 курс (напрям підготовки 6.170201 «Цивільний захист»)
1. Дячук Альона Віталіївна

45

2. Козачок Ангеліна Андріївна

45

3. Чулухова Аріна Віталіївна

45

1. Теорія горіння та вибуху;
2. Економічна теорія.
1. Інформатика та комп’ютерна
техніка.
1. Політологія.

4 курс (напрям підготовки 6.030102 «Психологія»)
1. Бездольна Олександра Сергіївна 43с

2. Качур Аліса Андріївна

43с

3. Тодуа Тамара Звіадівна

43с

1. Психологія неврозу;
2. Організаційно-методичні
основи професійної діяльності
психолога в системі ДСНС
України.
1. Історія України;
2. Педагогіка.
1. Феномен несвідомого в
психології;
2. Метод активного соціальнопсихологічного навчання.

Відповідальний: Джулай О.М, начальники факультетів
Термін: травень 2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження Положення про впровадження результатів
наукової (науково-технічної) діяльності в освітній процес
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України (проект
положення до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про впровадження результатів наукової
(науково-технічної) діяльності в освітній процес Черкаського інституту
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України.
Відповідальний: Гуріненко І.Ю.
Термін: 15.05.2017
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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6. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження наукових видань до друку (витяги з
протоколів кафедр, рецензії та анотації до проколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку наукові видання:
 монографія «Теорія і практика виховання професійної відповідальності
майбутніх фахівців цивільного захисту» автор Кибальна Н.А.;
 монографія «Біологічні основи диференціювання фізичного виховання
учнівської та студентської молоді» автори Глазирін І.Д., Глазиріна В.М.,
Смоляр С.І.;
 монографія «Інформаційно-аналітичні технології прогнозування наслідків
хімічних аварій» автори Землянскьий Олег М., Пашинський Н.М.,
Снитюк В.Є.;
 монографія «Інтелектуальні технології оптимізації систем пожежного
моніторингу» автори Землянський Олек.М., Мусієнко А.П., Снитюк В.Є.;
 збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» 1819 травня 2017 року.
Відповідальні: керівники факультетів та кафедр.
Термін: ІІ-ІІІ й квартал 2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
7. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про організацію роботи та затвердження складу комісії
інституту з перевірки навчально-методичних, наукових і випускних
атестаційних робіт на плагіат.
Рекомендував затвердити склад комісії у кількості 7 осіб та обрати до її
складу членів:
Голова комісії – Мосов Сергій Петрович, д.в.н., проф
Заступник голови комісії Поздєєв Сергій Валерійович, д.т.н., проф
Члени комісії: Чорномаз Іван Костянтинович к.т.н.; Рябоконь Вікторія
Вікторівна к.п.н.; Вихристенко Віктор Миколайович; Карпенко В’ячеслав
Петрович; Сьобко Дмитро Вікторович
ВИРІШИЛИ:
Затвердити склад комісії інституту з перевірки навчально-методичних,
наукових і випускних атестаційних робіт на плагіат:
Голова комісії – Мосов Сергій Петрович, д.в.н., проф
Заступник голови комісії Поздєєв Сергій Валерійович, д.т.н., проф
Члени комісії: Чорномаз Іван Костянтинович к.т.н.;
Рябоконь Вікторія Вікторівна к.п.н.;
Вихристенко Віктор Миколайович;
Карпенко В’ячеслав Петрович;
Сьобко Дмитро Вікторович.
Відповідальний: Джулай О.М., начальники факультетів.
Термін: протягом ІІ-го семестру навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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8. СЛУХАЛИ:
Білоуса С.І. – про закупівлі інституту в І кварталі 2017 року та план закупівель
на ІІ квартал 2017 року (Інформація до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про закупівлі інституту в І кварталі 2017 року та план
закупівель на ІІ квартал 2017 року взяти до відому.
Відповідальний: Білоус С.І.
Термін: ІІ квартал 2017 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

