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 жовтня 2017 року
м. Черкаси
№2
початок: 11.00
закінчення: 12.00
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 13 членів Вченої ради з 18:
к.т.н., проф. Тищенко О.М., д.економ.н., доц. Кришталь Т.М., к.т.н., доц.
Качкар Є.В., к.т.н., Щіпець С.Д., 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.економ.н. Білоус С.І., Лесечко Д.В., Головко Д.І.,
Конельська А.А.
Запрошений: секретар приймальної комісії майор с.ц.з. Дядюшенко О.О.
Порядок денний:
1. Про підсумки роботи приймальної комісії у 2017 році та завдання колективу
інституту з організації чергового набору.
Інформація: Дядюшенко О.О. – секретар приймальної комісії.
2. Про затвердження положень про структурні підрозділи інституту.
Інформація: Биченко С.М.
3. Про навчання за індивідуальним навчальним планом у І семестрі 2017/2018
навчального року здобувачів вищої освіти денної форми навчання та про
перескладання підсумкових оцінок.
Інформація: Биченко С.М.
4. Про рекомендацію до друку наукових видань.
Інформація: Биченко С.М.
1. СЛУХАЛИ:
Дядюшенка О.О. – про основні підсумки роботи приймальної комісії у 2017
році та завдання колективу інституту з організації чергового набору.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про підсумки роботи приймальної комісії у 2017 році
взяти до відому.
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2. Вивчити питання проведення підготовчих курсів з вивчення
державної мови іноземними абітурієнтами для подальшого вступу до
інституту.
Відповідальні: начальник НМВ.
Термін: до 01.12.2017.
3. Підготувати відповідні матеріали щодо розширення ліцензійного
обсягу за другим вищим рівнем освіти для здобуття ступеня магістр за
спеціальностями 261 «Пожежна безпека» та 263 «Цивільна безпека» до
необхідної кількості осіб.
Відповідальні: керівники навчально-методичного відділу, факультетів та
кафедр.
Термін: до 01.12.2017.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження положень про структурні підрозділи
інституту (проекти положень до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про кафедру пожежної тактики та аварійнорятувальних робіт та Положення про кафедру техніки та засобів цивільного
захисту факультету оперативно-рятувальних сил інституту.
Відповідальний: керівники кафедр.
Термін: до 01.11.2017.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про навчання за індивідуальним навчальним планом у І
семестрі 2017/2018 навчального року здобувачів вищої освіти денної
форми навчання та про перескладання підсумкових оцінок (витяг з
протоколу вченої ради факультету та заява до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати керівництву інституту надати здобувачам вищої
освіти денної форми навчання можливість навчання за індивідуальним
планом, з послідуючим складанням екзаменаційних сесій за індивідуальним
графіком, у І семестрі 2017 - 2018 навчального року:
 Прокаєву Петру Дмитровичу студенту 3-го курсу факультету
цивільного захисту;
як виняток:
 Єфремову Артуру Олександровичу курсанту 2-го курсу факультету
цивільного захисту (член збірної команди України з дзюдо та
боротьби самбо).
Відповідальний: Джулай О.М., начальники факультетів.
Термін: протягом І-го семестру навчального року.
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2. Рекомендувати керівництву інституту для покращення середнього
балу надати можливість здобувачу вищої освіти ІІ курсу освітнього рівня
магістр Косянчук Анастасії Валентинівні перескласти підсумкову оцінку з
навчальної дисципліни «Рятувальна та загальна фізична підготовка»,
отриману під час навчання за спеціальністю 053 «Психологія».
Відповідальний: Джулай О.М.
Термін: жовтень-листопад 2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку наукових видань (витяг з
протоколу кафедри та рецензії до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку наукове видання:
 монографія
«Удосконалення
гідравлічних
пожежогасіння» автори Колесніков Д.В, Стась С.В.

систем

водяного

Відповідальний: Колесніков Д.В.
Термін: протягом ІV кварталу п.р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

