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
20 грудня 2017 року
м. Черкаси
№4
початок: 10.00
закінчення: 11.00
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 16 членів Вченої ради з 18:
Тищенко О.М. к.т.н., проф., Поздєєв С.В. д.т.н., проф., Чубіна Т.Д. д.і.н.,
проф., Кириченко О.В. д.т.н., с.н.с., Качкар Є.В. к.т.н., доц., Щіпець С.Д.
к.т.н., Гора В.А. к.пед.н., Биченко А.О. к.т.н., доц., Куценко С.В. к.т.н.,
доц., Цвіркун С.В. к.т.н., доц., Архипенко В.О. к.пед.н., Биченко С.М.
к.і.н., доц., Білоус С.І. к.економ.н., Лесечко Д.В., Головко Д.І.,
Конельська А.А.
Запрошені: начальник навчально-науково-виробничого відділу майор с.ц.з.
Школяр Є.В., секретар приймальної комісії майор с.ц.з. Дядюшенко О.О.
Порядок денний:
1. Про розгляд фінансового звіту інституту за 2017 рік та плану закупівель на І
квартал 2018 року.
Інформація: Білоус С.І. начальник відділу економіки та фінансів майор
с.ц.з.
2. Про затвердження Положення про заходи щодо запобігання академічного
плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних
роботах науково-педагогічних, наукових та інших працівників і здобувачів
вищої освіти Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.
Інформація: Школяр Є.В. начальник навчально-науково-виробничого
відділу майор с.ц.з.
3. Про затвердження Договору в справі спільного проведення навчання за
першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю «Пожежна безпека»
між Головною Школою Пожежної Служби Республіки Польща і Черкаським
інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України.
Інформація: Чубіна Т.Д.
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4. Про видачу дипломів Державного зразка з відзнакою відмінникам навчання
випускникам 2017 року другого (магістерського) рівня освіти.
Інформація: Биченко С.М.
5. Про обрання випускників 2017 року другого (магістерського) рівня освіти,
прізвища яких заносяться на дошку «Кращі випускники навчального закладу».
Інформація: Биченко С.М.
6. Про рекомендацію до друку наукових видань.
Інформація: Биченко С.М.
7. Про результати роботи приймальної комісії інституту у 2017 році та
затвердження положень про приймальну та апеляційну комісії інституту.
Інформація: Тищенко О.М., Дядюшенко О.О.
8. Про реорганізацію структурних підрозділів та збільшення штатної
чисельності ад’юнктів інституту.
Інформація: Тищенко О.М., Джулай О.М.
1. СЛУХАЛИ:
Білоуса С.І. – про фінансовий звіт інституту за 2017 рік та план закупівель на
І квартал 2018 року (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити фінансовий звіт інституту за 2017 рік.
2. Ухвалити план закупівель на І квартал 2018 року.
Відповідальний: Білоус С.І.
Термін: І квартал 2018 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Школяра Є.В.– про затвердження Положення про заходи щодо запобігання
академічного плагіату в наукових, навчально-методичних,
кваліфікаційних та навчальних роботах науково-педагогічних,
наукових та інших працівників і здобувачів вищої освіти Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України. (проект положення до
протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про заходи щодо запобігання академічного
плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних
роботах науково-педагогічних, наукових та інших працівників і здобувачів
вищої освіти Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України..
Відповідальний: Школяр Є.В.
Термін: до 01.01.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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3. СЛУХАЛИ:
Чубіну Т.Д.– про затвердження Договору в справі спільного проведення
навчання за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю
«Пожежна безпека» між Головною Школою Пожежної Служби
Республіки Польща і Черкаським інститутом пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту
України (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Договір в справі спільного проведення навчання за першим
(бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю «Пожежна безпека» між
Головною Школою Пожежної Служби Республіки Польща і Черкаським
інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України.
Відповідальні: відділення міжнародного співробітництва інституту,
Чубіна Т.Д.
Термін: до 01.01.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про видачу дипломів Державного зразка з відзнакою
відмінникам навчання випускникам 2017 року другого
(магістерського) рівня освіти (витяги з протоколів кафедр до
протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Видати дипломи Державного зразка з відзнакою особам, які здобули
ступінь магістра і отримали підсумкові оцінки «відмінно» за національною
шкалою не менше як 75 відсотків з усіх навчальних дисциплін та
індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших
навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», склали всі
форми атестації на оцінки «відмінно», а також проявили себе у науковій
(творчій) роботі:
за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кириченку Євгенію Павловичу
Корнійчуку Володимиру Олександровичу
Манільчуку Максиму Володимировичу
Матюшенко Юлії Володимирівні
Станьку Ярославу Ярославовичу
Хандусю Євгенію Олександровичу
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за спеціальністю 053 «Психологія»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шляховій (Вишняк) Ользі Володимирівні
Кисленко Віталіні Сергіївні
Кондратенко Анні Олександрівні
Савочкіній Анастасії Сергіївні
Самойленко Діані Сергіївні
Сокур Олександрі Андріївні
Товстопят Ірині Миколаївні
Відповідальні: Джулай О.М.
Термін: до 22.12.2017 р.

(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про обрання випускників 2017 року другого (магістерського)
рівня освіти, прізвища яких заносяться на дошку «Кращі випускники
навчального закладу» та рекомендацію вчених рад факультетів щодо
обрання Шляхової Ольги Володимирівни та Станька Ярослава
Ярославовича (витяги з протоколів вчених рад факультетів та
характеристики до протоколу додаються).
ВИСТУПИЛИ:
Тищенко О.М. – запропонував обрати двох кандидатів, по одному від кожної
спеціальності. Зазначив, що в зв’язку з припиненням підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», потребує корегування
та внесення змін Положення про визначення кращих випускників з
числа здобувачів вищої освіти та занесення їх прізвищ на дошку
«Кращі випускники навчального закладу», затвердженого наказом
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України з основної діяльності
№ 158 від 27.05.2015 р.
Чубіна Т.Д. – запропонувала кандидатуру Савочкіної Анастасії Сергіївни, як
найбільш активного учасника громадської діяльності інституту.
Лесечко Д.В. – запропонував кандидатуру Кириченка Євгенія Павловича, як
курсанта який найбільш активно та рішуче приймав участь у гасінні
пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій.
Результати відкритого голосування:
Кандидати за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»
Станько Ярослав Ярославович – «за» - 2 голоси;
Кириченко Євгеній Павлович – «за» - 14 голосів.
Кандидати за спеціальністю 053 «Психологія»
Шляхова Ольга Володимирівна – «за» - 3 голоси;
Савочкіна Анастасія Сергіївна – «за» - 13 голосів.
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ВИРІШИЛИ:
1. Обрати двох кандидатів, по одному від кожної спеціальності.
2. Занести на дошку «Кращі випускники навчального закладу» прізвища
випускників 2017 року, які склали Державні іспити та захистили випускні
кваліфікаційні роботи з оцінкою «відмінно», склали заліки з усіх дисциплін
навчального плану, є відмінниками навчання, проявили себе в науковій та
громадській роботі й показали зразкову поведінку:
Кириченка Євгенія Павловича - другий (магістерський) рівень освіти за
спеціальністю 261 «Пожежна безпека»;
Савочкіної Анастасії Сергіївни - другий (магістерський) рівень освіти за
спеціальністю 053 «Психологія».
Відповідальні: Литвиненко С.В.
Термін : до 22.12.2017.
3. Надати на розгляд вченої ради інституту пропозиції щодо корегування
та внесення змін до Положення про визначення кращих випускників з числа
здобувачів вищої освіти та занесення їх прізвищ на дошку «Кращі випускники
навчального закладу», затвердженого наказом ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля
НУЦЗ України з основної діяльності № 158 від 27.05.2015 р.
Відповідальні: Литвиненко С.В.
Термін : до 20.01.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
6. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку наукових видань (витяг з
протоколів кафедр та рецензії до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати до друку наукові видання:
 монографія «Створення нових сорбентів для екологічного моніторингу
та аналітичного визначення реагентів» автор Магльована Т.В.
Відповідальний: кафедра фізико-хімічних основ розвитку та гасіння
пожеж.
Термін: протягом І кварталу 2018 р.
 монографія «Інноваційні принципи розробки
пожежних» автори Рудницький В.М., Пустовіт М.О.

тренажерів

для

Відповідальні: кафедра техніки та засобів цивільного захисту.
Термін: протягом І кварталу 2018 р.
2. Рекомендувати до друку та до поширення через мережу Інтернет
збірник наукових праць інституту «Надзвичайні ситуації: попередження та
ліквідація» 2017 - №2.
Відповідальні: Поздєєв С.В., Школяр Є.В., Рябоконь В.В., Ласуков О.Є.
Термін: протягом І кварталу 2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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7. СЛУХАЛИ:
Тищенка О.М. – про результати роботи приймальної комісії інституту у 2017
році.
Дядюшенко О.О. – про затвердження положень про приймальну та апеляційну
комісії інституту (проекти положень до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про результати роботи приймальної комісії інституту у
2017 році взяти до відому.
2. Затвердити Положення про Приймальну комісію Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України та Положення про апеляційну
комісію Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України.
Відповідальні: Дядюшенко О.О.
Термін: до 01.01.2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
8. СЛУХАЛИ:
Тищенка О.М. – про реорганізацію структурних підрозділів інституту.
Зазначив на тому, що у с. Свидівок Черкаського району Черкаської
області розташований навчальний комплекс на площі 1,3 га. Матеріальнотехнічна база комплексу повністю пристосована для практичної підготовки
фахівців для органів та підрозділів ДСНС України.
Практичні тренування та навчання проводяться із використанням
наявної навчально-матеріальної бази і дозволяють відпрацювати наступні
етапи: проведення рятувальних робіт на воді, гасіння пожеж у житлових
будинках та у природних екосистемах, надання домедичної допомоги,
проведення транспортування потерпілих через перешкоду та надання їм
психологічної допомоги, робота із аварійно-рятувальною технікою по забору
та подачі води, проведення пошуку та ідентифікації вибухонебезпечних
предметів.
Для забезпечення належного утримання закріплених за комплексом
території, майна та інвентарю, підготовки до проведення навчальних занять,
тренувань, навчань та організації несення служби пропонується навчальний
комплекс практичної підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту включити в штат навчальної пожежно-рятувальної
частини. При цьому штатна чисельність комплексу включатиме посаду
начальника комплексу за рахунок вилучення вакантної посади старшого
інженера відділу телекомунікацій, інформаційних технологій та захисту
інформації та посаду інженера за рахунок вилучення посади завідувача
комплексу (навчального) навчально-методичного відділу.
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З метою визначення у назвах структурних підрозділів навчальної
пожежно-рятувальної частини спрямованості напрямкам їх діяльності,
пропонується навчальний комплекс навчальної пожежно-рятувальної частини
реорганізувати шляхом перейменування його у навчально-тренувальний
комплекс газодимозахисної служби навчальної пожежно-рятувальної частини.
Спортивний комплекс інституту є структурним підрозділом інституту
призначеним для підвищення фізичної культури і фізичного розвитку як
перемінного так і постійного складу. На його базі проводяться планові
практичні заняття з профільних предметів практичного спрямування,
тренування спортивних команд інституту, проведення змагань, у тому числі і
міжнародних, робота спортивних секцій та гуртків.
Для утримання комплексу та забезпечення якісної його підготовки для
проведення покладених завдань пропонується ввести посаду фахівця
спортивного комплексу за рахунок вилучення вакантної посади інженера
відділу телекомунікацій, інформаційних технологій та захисту інформації.
Джулай О.М. – про збільшення штатної чисельності ад’юнктів інституту.
Зазначив, що штатна чисельність ад’юнктів денної форми навчання
інституту становить 9 посад, що було обумовлено терміном підготовки
ад’юнкта денної форми протягом трьох років. Постановою Кабінету Міністрів
України від 23.03.3016 № 261 та наказом МВС України від 20.02.2017 № 141
строк навчання ад’юнкта денної форми змінений з трьох років на чотири.
Для забезпечення підготовки ад’юнктів денної форми навчання за
державним замовленням у терміни передбачені нормативно-правовими
актами пропонується внести зміни у штатну чисельність ад’юнктів денної
форми навчання та передбачити 15 штатних посад за рахунок перерозподілу
штатної чисельності курсантів.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити пропозиції щодо внесення змін до штату Національного
університету цивільного захисту України в межах існуючої чисельності, а
саме:
 навчальний комплекс практичної підготовки фахівців оперативнорятувальної служби цивільного захисту включити в штат навчальної
пожежно-рятувальної частини із запропонованою чисельністю;
 реорганізувати навчальний комплекс навчальної пожежно-рятувальної
частини шляхом перейменування його у навчально-тренувальний комплекс
газодимозахисної служби навчальної пожежно-рятувальної частини;
 ввести посаду фахівця спортивного комплексу за рахунок вилучення
вакантної посади інженера відділу телекомунікацій, інформаційних
технологій та захисту інформації;
 внести зміни у штатну чисельність ад’юнктів денної форми навчання та
передбачити 15 штатних посад за рахунок перерозподілу штатної чисельності
курсантів.
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2. Відділу персоналу інституту підготувати відповідні пропозиції щодо
внесення змін до штату Національного університету цивільного захисту
України.
Відповідальні: Зажома В.М.
Термін: до 01.01.2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

