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
30 серпня 2017 року
м. Черкаси
№ 12
початок: 09.00
закінчення: 11.00
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 16 членів Вченої ради з 16:
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.т.н. Щіпець С.Д. , 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., доц. Іващенко О.А., к.пед.н. Архипенко В.О.,
к.економ.н. Білоус С.І., Лесечко Д.В.
Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників інституту
– 8 осіб.
(Лист реєстрації претендентів до протоколу додається).
Запрошені: начальник НМВ к.т.н., доц. підполковник с.ц.з. Джулай О.М.,
начальник ВСГР підполковник с. ц. з. Литвиненко С.В.
Порядок денний:
1. Про обрання претендентів на заміщення посад науково-педагогічних
працівників інституту.
Інформація: Биченко С.М.
2. Про основні завдання інституту на 2017/2018 навчальний рік.
Інформація: Тищенко О.М.
3. Про підсумки навчально-виховної роботи в інституті в 2016 / 2017
навчальному році та напрями її вдосконалення.
Інформація: Джулай О.М.
4. Про внесення змін до навчального плану на 2017 /2018 навчальний рік.
Інформація: Джулай О.М.
5. Про затвердження відмінників навчання курсантів, для встановлення
підвищених посадових окладів за підсумками ІІ семестру 2016 / 2017
навчального року.
Інформація: Джулай О.М.
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6. Про визначення кращих підрозділів та кращих працівників інституту за
підсумками 2016 / 2017 навчального року.
Інформація: Литвиненко С.В.
7. Про рекомендацію до друку наукових видань.
Інформація: Биченко С.М.
8. Про навчання за індивідуальним навчальним планом у І семестрі
2017/2018 навчального року курсантів денної форми навчання.
Інформація: Биченко С.М.
9. Про підсумки роботи та хід виконання рішень Вченої ради у 2016 / 2017
навчальному році.
Інформація: Биченко С.М.
1. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про порядок обрання претендентів на заміщення посад
науково-педагогічних працівників інституту, допуск до участі в
конкурсі та висновки кафедр про професійні та особисті якості
претендентів на заміщення посад (витяг з протоколу конкурсної
комісії від 28 серпня 2017 року №2 та висновки кафедр до протоколу
додаються).
ВИСТУПИЛИ:
Щіпець С.Д. – зазначив, що претендент на посаду викладач кафедри пожежної
тактики та аварійно-рятувальних робіт факультету оперативнорятувальних сил Щіпець Дмитро Володимирович є його батьком,
тому виявив бажання не приймати участі у голосуванні за обрання
претендента на цю посаду.
Тищенко О.М. – щодо обрання та початку роботи лічильної комісії і порядку
проведення процедури таємного голосування.
У ході відкритого голосування обрана лічильна комісія у складі Чубіної Т.Д.,
Куценка С.В. та Цвіркуна С.В.
Куценко С.В. – оголосив протокол лічильної комісії № 1 щодо обрання голови
лічильної комісії Чубіної Т.Д.
Чубіна Т.Д. – оголосила протоколи лічильної комісії № 2,3,4,5,6,7,8,9,10 щодо
визначення результатів таємного голосування з обрання претендентів
на посади науково-педагогічних працівників Інституту.
У ході таємного голосування щодо обрання претендентів на посади
науково-педагогічних працівників Інституту отримані такі результати:
 завідувач кафедрою
пожежної безпеки

пожежно-профілактичної

роботи

факультету

Роздано бюлетенів 15. Залишилось невикористаними бюлетенів 1.
Виявлено бюлетенів у скриньці 15. Недійсних бюлетенів не має.
Результати голосування:
Кириченко Оксана В’ячеславівна - «За» - 15;
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 професор кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету
оперативно-рятувальних сил
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Глазирін Іван Дмитрович - «За» - 16;
 старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету
оперативно-рятувальних сил
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Мигаленко Іван Іванович - «За» - 16;
 викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
факультету оперативно-рятувальних сил
Роздано бюлетенів 15. Залишилось невикористаними бюлетенів 1.
Виявлено бюлетенів у скриньці 15. Недійсних бюлетенів не має.
Результати голосування:
Гаркавий Сергій Федорович - «За» - не має;
Щіпець Дмитро Володимирович - «За» - 15;
 доцент кафедри вищої математики та інформаційних технологій
факультету пожежної безпеки
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Алексєєва Олена Сергіївна - «За» - 1;
Томенко Віталій Іванович - «За» - 15;
 професор кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету
цивільного захисту
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Дмитренко Марія Йосипівна - «За» - 16;
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 професор кафедри управління у сфері цивільного захисту факультету
цивільного захисту
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Обрусна Світлана Юріївна - «За» - 16;
 старший викладач (0,5 посадового окладу) кафедри управління у сфері
цивільного захисту факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не
має. Не підтримує жодного претендента 1.
Результати голосування:
Крічкер Ольга Юхимівна - «За» - 15;
Гаркавий Сергій Федорович - «За» - не має;
Алексєєва Олена Сергіївна – «За» - не має;
 старший викладач (0,25 посадового окладу) кафедри організації заходів
цивільного захисту факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не
має. Не підтримує жодного претендента 1.
Результати голосування:
Пархоменко Тетяна Василівна - «За» - 14;
Гаркавий Сергій Федорович - «За» - 1;
Алексєєва Олена Сергіївна – «За» - не має;
Тищенко О.М. – щодо зауважень від претендентів чи членів вченої ради до
порядку проведення засідання вченої ради інституту, процедури
таємного голосування та результатів голосування.
Зауважень, доповнень та пропозицій від претендентів чи членів вченої
ради не поступило.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити протоколи лічильної комісії № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від
30.08.2017 р. щодо визначення результатів таємного голосування з обрання
претендентів на посади науково-педагогічних працівників Інституту.
(протоколи лічильної комісії № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 30.08.2017 р. до
протоколу додаються)
2. Обрати на посади науково-педагогічних працівників Інституту:

завідувач кафедри пожежно-профілактичної
пожежної безпеки Кириченко Оксану В’ячеславівну;

роботи

факультету
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професор кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету
оперативно-рятувальних сил Глазиріна Івана Дмитровича;

старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки
факультету оперативно-рятувальних сил Мигаленка Івана Івановича;

викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
факультету оперативно-рятувальних сил Щіпця Дмитра Володимировича;

доцент кафедри вищої математики та інформаційних технологій
факультету пожежної безпеки Томенка Віталія Івановича;

професор кафедри психології діяльності в особливих умовах
факультету цивільного захисту Дмитренко Марію Йосипівну;

професор кафедри управління у сфері цивільного захисту факультету
цивільного захисту Обрусну Світлану Юріївну;

старший викладач (0,5 посадового окладу) кафедри управління у сфері
цивільного захисту факультету цивільного захисту Крічкер Ольгу Юхимівну;

старший викладач (0,25 посадового окладу) кафедри організації заходів
цивільного захисту факультету цивільного захисту Пархоменко Тетяну
Василівну.
3. Підготувати відповідні матеріали обраних претендентів на посади
науково-педагогічних працівників Інституту згідно чинного законодавства.
Відповідальний: Зажома В.М.
Термін – до 31.08.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Тищенка О.М. – про основні завдання інституту на 2017/2018 навчальний рік).
Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців для ДСНС України за
напрямами підготовки: 261 «Цивільний захист», 263 «Пожежна безпека»,
053 «Психологія», 101 «Екологія» та 081 «Право».
Навчальний процес здійснюється на 3 факультетах, до складу яких
входить 13 кафедр, а також на відділенні заочного навчання.
Якісний навчальний процес забезпечують: 12 докторів наук,
106 кандидатів наук, 11 професорів, 50 доцентів, 5 старших наукових
співробітників.
Враховуючи потужний склад науково-педагогічних працівників
інститут потребує розширення ліцензійного обсягу за спеціальностями
«Пожежна безпека» та «Цивільна безпека» для підготовки фахівців за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
Після проведення акредитації (жовтень-листопад 2017 року) за
спеціальністю «Пожежна безпека» для підготовки фахівців за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти, необхідно проводити роботу над
ліцензійними справами щодо розширення освітньої діяльності.
Головне питання, що постає на сьогодні це якісна підготовка здобувачів
вищої освіти та інноваційні підходи в питаннях навчального процесу.
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Насамперед це вміння випускника виконувати функції за призначенням,
практичні навички.
Проведена реконструкція та розширення навчальних майданчиків для
підготовки рятувальників на території спортивно-тренувального комплексу
інституту надає можливість збільшення кількості практичних занять по
відпрацюванню набутих навичок, проведення тактико-спеціальних навчань.
В розвитку матеріально-технічної бази інституту заплановані наступні
покращення:
1) зведення навчально-тренувальної вежі для здійснення якіснішої
професійної підготовки спортсменів з пожежно-прикладного спорту;
2) будівництво гаражу для новітньої техніки, яка виділена ДСНС
України для Навчальної пожежно-рятувальної частини інституту;
3) укомплектування нагрівальних баків, що встановлені з метою
енергоефективності та енергозбереження, резервуаром для зберігання теплої
води;
4) монтаж двох холодильних камер в складських приміщеннях
інституту;
5) оснащення пекарні навчального закладу резервною тістомісильною
машиною;
6) оснащення зали їдальні інституту новими стільцями;
7) проведення поточного ремонту овочесховища з відновленням
примусової вентиляції;
8) встановлення в обідньому залі їдальні біля умивальників електричних
сушарок для рук та дозаторів для рідкого мила;
9) придбання для потреб постійного та перемінного особового складу
форменого і спеціального одягу, спорядження та постільної білизни.
Розширення навчальних майданчиків, створення нових сучасних
комплексів, співпраця на міжнародному рівні надає навчальному закладу
конкурентоспроможності та можливість залучення коштів за рахунок платних
послуг.
Відповідно до розпорядчих документів МОН в інституті створено
комплекс по захисту інформації з обмеженим доступом. В даному комплексі
запроваджено роботу по створенню електронної бази випускних атестаційних
робіт та їх перевірку на плагіат.
Система вищої освіти інституту повинна відповідати, по-перше,
інтересам тих, хто навчається, які, завершуючи певний рівень підготовки і
набуваючи професійну кваліфікацію, гарантовано отримують професійну
захищеність; по-друге, вимогам ДСНС України так і держави в цілому.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про основні завдання інституту на 2017/2018 навчальний
рік взяти до відому.
2. Забезпечити виконання Плану основних заходів Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України на 2017/2018 навчальний рік.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів інституту.
Термін: протягом навчального року.
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3. Розглянути на засіданні вченої ради стан виконання науководослідних та науково-конструкторських робіт, які внесені до плану ДСНС
України.
Відповідальні:
керівники
науково-дослідних
та
науковоконструкторських робіт інституту.
Термін: вересень 2017 року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про підсумки навчально-виховної роботи в інституті в
2016 / 2017 навчальному році та напрями її вдосконалення (доповідь
до протоку додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про підсумки навчально-виховної роботи в інституті в
2016/2017 навчальному році взяти до відому.
2. Продовжити роботу по створенню електронної бази випускних
атестаційних робіт.
Відповідальні: НМВ, секретарі екзаменаційних комісій.
Термін: протягом навчального року.
3. Здійснювати постійно перевірку на плагіат випускних атестаційних та
наукових робіт.
Відповідальні: НМВ, відповідна комісія інституту, начальники
(завідувачі) кафедр.
Термін: протягом навчального року.
4. Продовжити практику проведення тактико-спеціальних навчань по
відпрацюванню набутих навичок здобувачами вищої освіти на спортивнооздоровчому комплексі, полігоні та навчально-тренувальній базі інституту.
Відповідальні: Качкар Є.В., начальники кафедр.
Термін: протягом навчального року.
5. Навчально-методичному відділу за необхідністю змін обсягів
навчальної роботи в інституті протягом навчального року вносити відповідні
пропозиції на розгляд вченої ради інституту.
Відповідальні: Джулай О.М.
Термін: протягом навчального року.
6. Посилити контроль на кафедрах за якістю підготовки здобувачів
вищої освіти та їх готовністю до виконання завдань за безпосереднім
призначенням.
Відповідальні: НМВ, керівники факультетів та кафедр.
Термін: протягом навчального року.
7. Систематично проводити облік та аналіз поточної успішності
здобувачів вищої освіти, виконання ними планових завдань, а також своєчасно
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здійснювати необхідні заходи щодо підвищення рівня їх підготовки та
ліквідації академічної заборгованості, в разі її виникнення.
Відповідальні: начальники факультетів, начальники (завідувачі) кафедр,
керівництво курсів.
Термін: протягом навчального року.
8. Керівникам відповідних структурних підрозділів організувати роботу
науково-дослідних та предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності
та спортивних секцій без звільнення курсантів, студентів від планових
навчальних занять у години, встановлені розпорядком дня.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
Термін: протягом навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про внесення змін до навчального плану на 2017 /2018
навчальний рік. Запропонував перенести викладання дисципліни
«Основи спеціальної та військової підготовки» (денної форми
навчання за спеціальністю «Пожежна безпека») з ІІ-го на І-й семестр
навчального року (рапорт начальника кафедри до протоколу
додається).
ВИРІШИЛИ:
Перенести викладання дисципліни «Основи спеціальної та військової
підготовки» (денної форми навчання за спеціальністю «Пожежна безпека») з
ІІ-го на І-й семестр 2017/2018 навчального року.
Відповідальний: Джулай О.М., Архипенко В.О.
Термін – до 01.09.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про затвердження відмінниками навчання за підсумками
екзаменаційної сесії за ІІ семестр 2016 / 2017 навчального року
здобувачів освіти 3-го курсу денної форми навчання за державний
рахунок для встановлення підвищених посадових окладів (Витяги з
протоколів вчених рад факультетів до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити кандидатури претендентів на призначення підвищених
посадових окладів курсантам 3-го курсу денної форми навчання за державний
рахунок першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які за результатами
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екзаменаційної сесії за 2 семестр 2016 / 2017 навчального року отримали добрі
та відмінні оцінки:
на 50 % від посадового окладу:
на 25 % від посадового окладу:
№
з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Андрієнко Валерія Олександрівна
Антонюк Марія Сергіївна
Верещака Ольга Ігорівна
Дзюба Кирило Вячеславович
Діденко Іван Валерійович
Івова Діана Олександрівна
Коваленко Діана Василівна
Коваленко Дмитро Анатолійович
Курінна Оксана Вікторівна
Малихін Віктор Валерійович
Матюха Руслан Олексійович
Панасюк Валентин Володимирович
Ріпчанський Іван Юрійович
Рожко Віталія Олександрівна
Смагін Анатолій Сергійович
Смовженко Олег Валентинович
Торговець Руслан Олександрович
Чичка Віта Іванівна
Щербань Аліна Єгорівна

№
з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Андрієнко Іван Миколайович
Буйна Анастасія Сергіївна
Вермянчук Юрій Петрович
Корінний Юрій Миколайович
Кремінський Владислав Миколайович
Ліфиренко Богдан Вікторович
Луков Сергій Олегович
Науменко Владислав Сергійович
Олійниченко Олександр Русланович
Постой Олексій Васильович
Рибак Василь Валентинович
Романов Олександр Георгійович
Рубан Віталій Сергійович
Рябий Сергій Олегович
Таранов Ігор Олександрович
Шльомін Дмитро Олександрович
Шпичка Віталій Миколайович
Щербина Антоніна Олександрівна

Відповідальні: Джулай О.М., Білоус С.І.
Термін: до 01.09.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
6. СЛУХАЛИ:
Литвиненка С.В. – про обрання кращих підрозділів та кращих працівників
інституту за підсумками 2016 / 2017 навчального року (витяги з
протоколів загальних зборів трудових колективів підрозділів
інституту додаються.
ВИСТУПИЛИ:
Тищенко О.М. – запропонував обрати претендентів шляхом відкритого
голосування.
Результати відкритого голосування:
Кращий начальник відділу:
Підполковник с. ц. з. ЗАЖОМА ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ начальник 16
відділу персоналу
Підполковник с. ц. з. РЯБОКОНЬ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА начальник відділу редакційно – видавничої діяльності
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Кращий начальник сектору (відділення):
Підполковник с. ц. з. ЗОЗУЛЯ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ начальник відділення культурно – освітніх заходів
ЛИТВИНЕНКО МАРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА начальник сектора 16
навчальної та методичної роботи
МОСКАЛЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ начальник сектору речового забезпечення
СЬОБКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ начальник юридичного сектору
Кращий працівник інституту із числа середнього
та старшого начальницького складу:
Підполковник
с.
ц.
з.
ЛОГВІНЕНКО
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ заст. начальника відділу МТЗ
Підполковник
с.
ц.
з.
ПОДГОРНОВ
ВЛАДИСЛАВ 14
МИКОЛАЙОВИЧ заст. начальника відділу організації служби
Підполковник с. ц. з. ХАНДУСЬ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ заст. начальника відділу соціально – гуманітарної роботи
Майор с. ц. з. ЄРМАКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ начальник 2
курсу факультету пожежної безпеки
Кращий працівник інституту із числа молодшого начальницького
складу:
Ст. прапорщик с. ц. з. БАСОК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ водій 15
автомобільного відділення
Прапорщик с. ц. з. КИРИЧЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ водій
1
навчальної пожежно – рятувальної частини
Кращий працівник інституту із числа вільнонайманого складу:
БІЛЕКА АЛІНА АНАТОЛІЇВНА доцент кафедри управління у сфері 13
цивільного захисту, кандидат юридичних наук
ВОРОБЙОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ електрогазозварник господарчого відділення
КОРЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ столяр господарчого відділення
ОСАДЧИЙ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ завідувач комплексу навчально – методичного відділу
РАТУШНИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ фахівець відділу зв’язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю
ТОМІЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ провідний науковий 3
співробітник науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної
безпеки, кандидат історичних наук
Краща кафедра:
ФПБ
Кафедра пожежно – профілактичної роботи (завідувач 5
кафедри Кириченко О.В)
ФОРС Кафедра пожежної тактики та аварійно – рятувальних робіт 4
(начальник кафедри Маладика І. Г.)
ФЦЗ
Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри Чубіна Т. Д.)
7

11

ФПБ

ФОРС

ФЦЗ
ФПБ

ФОРС

ФЦЗ

ФПБ

ФОРС

ФЦЗ

ФПБ
ФОРС
ФЦЗ

Кращий професор:
АКІНЬШИН ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ професор кафедри
вищої математики та інформаційних технологій, доктор
фізико - математичних наук
ШКАРАБУРА МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ професор
кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт,
кандидат технічних наук, доцент
УСОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ професор кафедри
суспільних наук, кандидат філософських наук, доцент
Кращий доцент (атестований та в/найм.):
Майор с. ц. з. МЕЛЬНИК ОЛЬГА ГРИГОРІВНА доцент
кафедри будівельних конструкцій,
ЗАЇКА ПЕТРО ІВАНОВИЧ доцент кафедри автоматичних
систем безпеки та електроустановок
Полковник с. ц. з. КИБАЛЬНА НЕЛЯ АНАТОЛІЇВНА
доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних
робіт
ДЕНДАРЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ доцент кафедри
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт,
Полковник с. ц. з. ЖУРБИНСЬКИЙ ДМИТРО
АНАТОЛІЙОВИЧ доцент кафедри організації заходів
цивільного захисту
БІЛЕКА АЛІНА АНАТОЛІЇВНА доцент кафедри
управління у сфері цивільного захисту
Кращий старший викладач: (атестований та в/найм.):
Підполковник с. ц. з. МЕЛЬНИК ВАЛЕНТИН
ПАВЛОВИЧ старший викладач кафедри пожежнопрофілактичної роботи
РУДЕШКО ІРИНА ВІКТОРІВНА старший викладач
кафедри будівельних конструкцій
Підполковник с. ц. з. ПУСТОВІТ МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ доцент кафедри техніки та засобів
цивільного захисту
БУДНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ старший викладач
кафедри спеціальної та фізичної підготовки
ТАРАСЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ старший
викладач кафедри організації заходів цивільного захисту
Кращий викладач:
Майор с. ц. з. ЗМАГА ЯНА ВАСИЛІВНА викладач кафедри
пожежно-профілактичної роботи
Підполковник с. ц. з. ІЩЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ викладач
кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
Майор с. ц. з МОХНАР ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА викладач
кафедри психології діяльності в особливих умовах

1

13

1

4
13
8

1
4

2

16

4
-

8
4

10
3
3

12

ФПБ
ФЦЗ
НПРЧ

ФОРС

ФЦЗ
ФПБ

ФПБ
ФОРС
ФЦЗ
ФПБ
ФОРС
ФЦЗ
ФПБ
ФОРС
ФЦЗ

Кращий викладач-методист:
Підполковник с. ц. з. ЖУРБИНСЬКА ІРИНА
ДМИТРІВНА викладач методист
Майор с. ц. з. ЄРМАКОВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА
викладач методист
Майор с. ц. з. НАЗАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
викладач-методист – начальник караулу
Капітан с. ц. з. ЧЕРНИШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
викладач-методист – начальник караулу
Кращий молодий фахівець:
Майор с. ц. з. НЕСТЕРЕНКО АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ
доцент кафедри фізико-хімічних основ розвитку та гасіння
пожеж,
ЧУПАНОВА ДІАНА ОЛЕГІВНА викладач кафедри
суспільних наук
ЗАЄЦЬ РУСЛАН АНДРІЙОВИЧ викладач кафедри
автоматичних систем безпеки та електроустановок
Прапорщик с. ц. з. СЕРЕДЕНКО АННА ВАСИЛІВНА
начальник складу
Капітан с. ц. з. ШАРІПОВА ДАРІЯ СЕРГІЇВНА доцент
кафедри спеціальної та фізичної підготовки
Капітан с. ц. з. ТАРАСОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
провідний фахівець відділу персоналу
Кращий начальник курсу:
Майор с. ц. з. ЧИСТАХОВСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
Капітан с. ц. з. ГОНЧАРЕНКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ
Підполковник
с.
ц.
з.
ПАШКОВ
ВАСИЛЬ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Кращий заступник начальника курсу:
Підполковник
с.
ц.
з.
РУДЕНКО
СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ заступник начальника курсу
Капітан с. ц. з. ЗАХАРЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
заступник начальника курсу
Підполковник с. ц. з. ПОТАПЕНКО ВОЛОДИМИР
АНАТОЛІЙОВИЧ заступник начальника курсу
Кращий викладач-наставник (куратор):
Майор с. ц. з. ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
доцент кафедри автоматичних систем безпеки та
електроустановок
Майор с. ц. з НУЯНЗІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
доцент кафедри фізико-хімічних основ розвитку та гасіння
пожеж
Майор
с.
ц.
з.
ЮРЧЕНКО
КОСТЯНТИН
МИКОЛАЙОВИЧ доцент кафедри управління у сфері
цивільного захисту
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6
3
-

1

3
5
7
-

4
9
2
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3
3
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3

2

13

ФПБ

ФОРС
ФЦЗ
ФПБ
ФОРС
ФЦЗ
ФПБ
ФЦЗ
ФПБ
ФОРС
ФЦЗ
ФПБ
ФОРС
ФЦЗ
ФПБ
ФОРС
ФЦЗ
ФОРС
ФЦЗ

Кращий курс:
3(2) (начальник курсу майор служби цивільного захисту
Вишневський Сергій Володимирович), (начальник курсу
підполковник служби цивільного захисту Станько Ярослав
Ярославович)
3(2) (начальник курсу майор служби цивільного захисту
Федченко Ігор Вікторович), (начальник курсу майор служби
цивільного захисту Головченко Сергій Іванович)
3(2) (начальник курсу підполковник служби цивільного
захисту Лубянський Роман Вадимович)
Кращий взвод:
31 (ЗКВ Рубан В. С.)
34 (ЗКВ Смагін А. С.)
36 (ЗКВ Шльомін Д. О.)
Краща група:
11 С
13 С
Краще відділення:
1відділення 31 навчального взводу (КВ Заруба В. О.)
2 відділення 33 навчального взводу ( КВ Панасюк В. В.)
1 відділення 36 навчального взводу (КВ Романов О. Г.)
Кращий курсант:
рядовий служби цивільного захисту КОВАЛЕНКО ДІАНА
ВАСИЛІВНА курсант 31 взводу
рядовий служби цивільного захисту ТОРГОВЕЦЬ
РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ курсант 33 взводу
рядовий служби цивільного захисту ЛУННІКОВ
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ курсант 46 взводу
Кращий студент:
БЛИНДАР МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ - студент 11С
навчальної групи
КАНТОВИЧ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ студент 12С навчальної групи
КРАВЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ - студент 21С
навчальної групи
Кращий спортсмен року:
Ст. лейтенант с. ц. з. ІПІЄВ АРСЕН ДЖАМАЛАТДІНОВИЧ викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки
Капітан с. ц. з КУЛІЦА ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ викладач
кафедри організації заходів цивільного захисту, кандидат
технічних наук
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ВИРІШИЛИ:
Затвердити переможцями конкурсу «Кращі підрозділи та кращі
працівники інституту» за підсумками 2016/2017 навчального року:
 Кращий начальник відділу – Зажома Віталій Михайлович начальник
відділу персоналу підполковник служби цивільного захисту;
 Кращий начальник сектору - Литвиненко Марина Вячеславівна
начальник сектора навчальної та методичної роботи;
 Кращий працівник із числа середнього та старшого начальницького
складу - Подгорнов Владислав Миколайович заступник начальника відділу
організації служби підполковник служби цивільного захисту;
 Кращий працівник із числа молодшого начальницького складу - Басок
Микола Олександрович водій автомобільного відділення групи
автотранспортного забезпечення старший прапорщик служби цивільного
захисту;
 Кращий працівник із числа вільнонайманого складу - Білека Аліна
Анатоліївна доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту, кандидат
юридичних наук;
 Краща кафедра - кафедра суспільних наук (завідувач кафедри
Чубіна Т. Д.) факультету цивільного захисту;
 Кращий професор - Шкарабура Микола Григорович професор кафедри
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, к.т.н., доцент;
 Кращий доцент атестований - Кибальна Неля Анатоліївна доцент
кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт факультету
оперативно-рятувальних сил полковник служби цивільного захисту;
 Кращий доцент вільнонайманий - Заїка Петро Іванович доцент кафедри
автоматичних систем безпеки та електроустановок к.т.н., доцент;
 Кращий старший викладач атестований - Мельник Валентин Павлович
старший викладач кафедри пожежно-профілактичної роботи факультету
пожежної безпеки підполковник служби цивільного захисту к.т.н.;
 Кращий старший викладач вільнонайманий - Будник Олександр
Іванович старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки
факультету оперативно-рятувальних сил;
 Кращий викладач - Змага Яна Василівна викладач кафедри пожежнопрофілактичної роботи факультету пожежної безпеки майор служби
цивільного захисту;
 Кращий викладач-методист - Журбинська Ірина Дмитрівна викладач
методист факультету пожежної безпеки підполковник служби цивільного
захисту;
 Кращий молодий фахівець - Шаріпова Дарія Сергіївна доцент кафедри
спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативно-рятувальних сил
капітан служби цивільного захисту;
 Кращий начальник курсу - Гончаренко Вадим Григорович начальник
курсу факультету оперативно-рятувальних сил капітан служби цивільного
захисту;
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 Кращий заступник начальника курсу - Руденко Сергій Володимирович
заступник начальника курсу факультету пожежної безпеки підполковник
служби цивільного захисту;
 Кращий викладач-наставник (куратор) - Землянський Олег
Миколайович доцент кафедри автоматичних систем безпеки та
електроустановок факультету пожежної безпеки майор служби цивільного
захисту к.т.н.;
 Кращий курс – 3(2)-й курс факультету цивільного захисту (начальник
курсу Лубянський Роман Вадимович підполковник служби цивільного
захисту);
 Кращий взвод - 31-й взвод факультету пожежної безпеки (ЗКВ Рубан
В.С.;
 Краща група – 11С група;
 Краще відділення – 1-е відділення 31-го взводу факультету пожежної
безпеки (КВ Заруба В.О.);
 Кращий курсант - Коваленко Діана Василівна курсант факультету
пожежної безпеки рядовий служби цивільного захисту;
 Кращий студент - Кравченко Андрій Олегович студент 21С групи
факультету цивільного захисту;
 Кращий спортсмен року - Іпієв Арсен Джамалатдінович викладач
кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативнорятувальних сил старший лейтенант служби цивільного захисту.
Відповідальний: Литвиненко С.В.
Термін: 17.09.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
7. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку наукових видань (витяг з
протоколу кафедри та рекомендації до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку наукові видання:
 монографія «Підготовка інженерно-технічних кадрів у технічних
навчальних закладах Черкаської області у 1954-1991 р.» автори
Чубіна Т.Д., Коротяєв С.
Відповідальний: Чубіна Т.Д.
Термін: протягом ІV кварталу п.р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
8. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про навчання за індивідуальним навчальним планом (витяги з
протоколів вчених рад факультетів до протоколу додаються).
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ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати керівництву інституту надати можливість курсантам
навчання за індивідуальним планом, з послідуючим складанням
екзаменаційних сесій за індивідуальним графіком, у І семестрі 2017 - 2018
навчального року:
Курсантам:
 Брильовій Г.В. – 5-й курс (член кінологічної групи інституту);
 Бордакову В.В. – 3-й курс (член кінологічної групи інституту);
 Прокоф’єву О.С. - 5-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Дрожжину Я.Є. - 5-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Зобенку О. - 5-й курс (член збірної команди України з легкої
атлетики);
як виняток:
 Сунцеву В.Р. – 2-й курс (член кінологічної групи інституту)
 Хлібодару В.С. - 2-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Кравченку Ю.І. - 2-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Вєсєлову Д.Л. - 2-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Хижняку О.П. - 2-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Циганку В.В. - 2-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Блонському В.П. - 1-й курс (член збірної команди інституту з ППС);
 Козубалю О.В. - 1-й курс (член збірної команди інституту з ППС).
Відповідальний: Джулай О.М., начальники факультетів.
Термін: протягом ІІ-го семестру навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
9. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про підсумки роботи та хід виконання рішень вченої ради
протягом 2016 / 2017 навчального року.
Протягом 2016/2017 навчального року проведено 11 засідань вченої ради
інституту, на яких розглянуто 33 планових та 32 позапланових питання, з яких
ухвалено 172 рішення.
Рішеннями вченої ради інституту затверджено:
- 22 положення про структурні підрозділи інституту та з організації
роботи за різними напрямками діяльності інституту
- до друку:
 навчальних посібника 9;
 монографій 9;
 підручників 1;
 збірників наукових праць 2.
Всі рішення вченої ради виконані в встановлені терміни, за винятком:

Розробити та здійснити апробацію рейтингового оцінювання освітніх,
науково-дослідницьких та інноваційних досягнень науково-педагогічних
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працівників інституту на випускаючих кафедрах. (Відповідальні:
Гуріненко І. Ю., Джулай О. М. Термін: 1.01.2018 року);

Удосконалення відповідної бази для проведення наукових
досліджень. (Відповідальні: Щіпець С.Д., керівники кафедр. Термін –
протягом наступного навчального року);

Відновлення використання у наукових дослідженнях лабораторної
бази для проведення вогневих випробувань матеріалів та досліджень
небезпечних речовин. (Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр. Термін –
протягом наступного навчального року);

Забезпечити проведення первинної акредитаційної експертизи
підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
за спеціальністю 053 «Психологія» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки». (Відповідальні: Гора В. А., Землянський О. М., Балицька А. А.,
керівники кафедр. Термін – вересень 2017 року).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про підсумки роботи та хід виконання рішень вченої ради
протягом 2016 / 2017 навчального року взяти до відому.
2. Забезпечити інформування про прийняті рішення вченою радою
інституту на офіційному сайті інституту та періодично доводити до вченої
ради хід виконання її рішень.
Відповідальний: Биченко С.М.
Термін: протягом навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

