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 листопада 2017 року
м. Черкаси
№3
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.; Кришталь Т.М. д.економ.н., доц.; 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.4 Гора В.А. к.пед.н.4 Биченко А.О. к.т.н., доц.4
Куценко С.В. к.т.н., доц.; Цвіркун С.В. к.т.н., доц.; Биченко С.М. к.і.н.,
доц.; Іващенко О.А. к.пед.н., доц.; Білоус С.І. к.економ.н.; Лесечко Д.В.;
Головко Д.І.; Конельська А.А.
Запрошені: начальник навчально-методичного відділу підполковник с.ц.з.
Джулай О.М., начальник ад’юнктури підполковник с.ц.з. Куценко М.А.,
начальник навчально-науково-виробничого відділу майор с.ц.з.
Школяр Є.В., ад’юнкти інституту, керівники НДР (НКР).
Порядок денний:
1. Про розгляд тем дисертаційних досліджень, індивідуальних планів роботи
ад’юнктів інституту та призначення наукових керівників.
Інформація: Куценко М.А. начальник ад’юнктури підполковник с. ц. з.
2. Про стан редакційно-видавничої діяльності інституту.
Інформація: Рябоконь В.В. начальник відділу редакційно-видавничої
діяльності підполковник с.ц.з.
3. Про стан навчально-методичної та наукової роботи на кафедрі вищої
математики та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки за
результатами комплексної перевірки.
Інформація: Джулай О.М. начальник навчально-методичного відділу
підполковник с.ц.з.
4. Про розгляд проміжних звітів з науково-дослідної роботи у 2017 році та
внесення змін у склад виконавців.
Інформація: керівники НДР.
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5. Про розгляд та затвердження проекту «Плану наукової і науково-технічної
діяльності ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України на 2018 рік» та розгляд
технічних завдань науково-дослідних робіт.
Інформація: Школяр Є.В. начальник навчально-науково-виробничого
відділу майор с.ц.з.
6. Про затвердження відмінниками здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) ступеня та видачу дипломів Державного зразка з відзнакою.
Інформація: Биченко С.М.
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 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.
Інформація: Биченко С.М.
1. СЛУХАЛИ:
Куценко М.А. – про затвердження тем дисертаційних досліджень,
індивідуальних планів роботи ад’юнктів інституту та призначення
наукових керівників.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити теми дисертаційних досліджень, індивідуальні плани роботи
ад’юнктів інституту набору 2017 року та призначити наукових керівників:
Підгорецького Юрія Юрійовича у редакції «Удосконалення
розрахункового методу визначення проектних параметрів легкоскидних
конструкцій на основі сотових полікарбонатних листів». Призначити
науковим керівником – Поздєєва Сергія Валерійовича д. т. н., професора.
Копитіна Дмитра Едуардовича у редакції «Підвищення ефективності
застосування технічних засобів забезпечення безпеки людей під час пожежі в
торгівельно-розважальних закладах». Призначити науковим керівником –
Заїку Петра Івановича к. т. н., доцента.
Ангеловської Інни Вадимівни у редакції «Розробка засобів навчання та
тренування психо-фізичної готовності до професійної діяльності майбутніх
фахівців з пожежної безпеки». Призначити науковим керівником – Балицьку
Аліну Анатоліївну к. педагог. н., доцента.
Хижняка Андрія Анатолійовича у редакції «Підвищення ефективності
гасіння пожеж за допомогою мобільних систем пожежогасіння». Призначити
науковим керівником – Тищенка Євгена Олександровича к. т. н., доцента.
Мотрічука Романа Борисовича у редакції «Підвищення пожежної безпеки
піротехнічних спалахуючих сумішей на основі оксидів металів». Призначити
науковим керівником – Кириченко Оксану В’ячеславівну д. т. н., с.н.с.
Відповідальні: Куценко М.А.
Термін: до 01.12.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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2. СЛУХАЛИ:
Рябоконь В.В. – про стан редакційно-видавничої діяльності інституту у 2017
році (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан редакційно-видавничої діяльності інституту у
2017 році взяти до відому.
2. З метою забезпечення повного циклу робіт для виготовлення видань
усіх форматів у відділі, розглянути можливість придбання принтера для
кольорового друку А3 формату.
Відповідальні: начальники відділів редакційно видавничої діяльності
підполковник с. ц. з. Рябоконь В.В., телекомунікацій, інформаційних
технологій та захисту інформації майор с. ц. з. Ласуков О.Є., економіки і
фінансів майор с. ц. з. Білоус С.І.
Термін: до 01.01.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про стан навчально-методичної і наукової роботи на кафедрі
вищої математики та інформаційних технологій факультету
пожежної безпеки (довідка до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію про стан навчально-методичної і наукової роботи на
кафедрі вищої математики та інформаційних технологій факультету пожежної
безпеки взяти до відому.
2.
Усунути виявлені недоліки в плановій і обліково-звітній
документації кафедри вищої математики та інформаційних технологій і
відобразити вимоги щодо виконання рейтингових показників наукової
діяльності.
Відповідальний: Касярум С.О.
Термін виконання – до 20.12.2017 р.
3.
Створити робочу групу та розробити навчально-методичний
контент окремих тем дисципліни "Вища математика" з метою його
використання для дистанційного та змішаного навчання.
Відповідальний: Касярум С.О.
Термін – 01.02.2018.
4.
Слідкувати за оновленням матеріально-технічної бази кафедри та
програмним забезпечення для якісного функціонування сучасних систем і
впровадження їх в освітній процес.
Відповідальний: Касярум С.О.
Термін виконання – постійно.
5. Розширити міжвузівську співпрацю зі спорідненими кафедрами
ВНЗ, узагальнювати передовий досвід роботи та використовувати його в
освітньому процесі.
Відповідальний: Касярум С.О., НПП кафедри.
Термін виконання – протягом навчального року.
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6.
Детально аналізувати проведення пробних, відкритих
показових занять на засіданнях кафедри з відображенням у протоколах.

та

Відповідальний: Касярум С.О.
Термін виконання – протягом навчального року.
7.
Проаналізувати недоліки виявлені під час взаємних та контрольних
відвідувань занять, визначи шляхи усунення таких недоліків.
Відповідальний: Касярум С.О.
Термін виконання – протягом навчального року.
8. Продовжити роботу над методичним забезпеченням для самостійної
роботи курсантів та студентів.
Відповідальний: Касярум С.О., НПП кафедри.
Термін виконання – протягом навчального року.
9. Посилити контроль над своєчасним
навчальних занять та робочої документації.

заповненням

журналів

Відповідальний: Касярум С.О., НПП кафедри.
Термін виконання – постійно.
10.
Активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри
щодо видання публікацій, що належать до SCOPUS та інших науковометричних баз, участі у міжнародних наукових програмах або грантах,
залучення коштів за договорами тощо.
Відповідальний: Касярум С.О.
Термін виконання – протягом навчального року.
11.
Оформити впровадження результатів наукових робіт в освітній
процес кафедри відповідно до «Положення про впровадження результатів
наукової (науково-технічної) діяльності в освітній процес Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України».
Відповідальний: Касярум С.О.
Термін виконання – протягом навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Нуянзіна В.М. – про стан виконання дослідно-конструкторської роботи за
темою «Розробка web-сервісу для проведення аварійної оцінки
обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та
транспорті» та внесення змін у склад виконавців.
Покалюка В.М. – про стан виконання науково-дослідної роботи за темою
«Розробка науково-обґрунтованих технічних рішень щодо
підвищення ефективності захисту рятувальників від інтенсивного
теплового випромінювання» та внесення змін у склад виконавців.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити проміжні звіти з науково-дослідних та дослідно-
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конструкторських робіт інституту у 2017 році за темами:
«Розробка web-сервісу для проведення аварійної оцінки обстановки при
аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті»;
«Розробка науково-обґрунтованих технічних рішень щодо підвищення
ефективності захисту рятувальників від інтенсивного теплового
випромінювання».
2. Затвердити внесення змін у склад виконавців дослідноконструкторської роботи за темою «Розробка web-сервісу для проведення
аварійної оцінки обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та
транспорті» в такій редакції:
керівник – Нуянзін В.М., відповідальні виконавці – Биченко А.О.,
Пустовіт М.О.; виконавці – Маладика І.Г., Гаркавий С.Ф., Ковальов А.І.,
Головченко С.І., Єлагін Г.І.;
3. Затвердити внесення змін у склад виконавців науково-дослідної
роботи за темою «Розробка науково-обґрунтованих технічних рішень щодо
підвищення ефективності захисту рятувальників від інтенсивного теплового
випромінювання» в такій редакції:
керівник – Качкар Є.В., відповідальні виконавці – Покалюк В.М.,
Костенко Т.В., виконавці – Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А.
Відповідальні: Школяр Є.В..
Термін: до 30.01.2018 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Школяр Є.В. – на виконання наказу ДСНС України №495 від 30.07.2013 «Про
організацію наукової та науково-технічної діяльності в ДСНС України»
представив для розгляду та затвердження проект «Плану наукової і
науково-технічної діяльності інституту на 2018 рік», який був уточнений
відповідно до протоколів засідань секцій Науково-технічної ради ДСНС
України. А також виніс на обговорення та затвердження технічне
завдання науково-дослідної роботи на тему «Оцінка кількісних
показників докритичних та критичних параметрів технологічних
процесів для проектування автоматичних систем раннього виявлення
загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної
небезпеки. Частина І. Склади нафти та нафтопродуктів», замовник
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України.
(проект плану до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити «План наукової і науково-технічної діяльності інституту на
2018 рік».
2. Ухвалити технічне завдання науково-дослідної роботи на тему
«Оцінка кількісних показників докритичних та критичних параметрів
технологічних процесів для проектування автоматичних систем раннього
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної
небезпеки. Частина І. Склади нафти та нафтопродуктів».
Відповідальні: Школяр Є.В.
Термін: до 20 грудня 2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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6. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження відмінниками здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) ступеня та видачу дипломів Державного
зразка з відзнакою (витяги з протоколів кафедр до протоколу
додаються).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити відмінниками та видати дипломи Державного зразка з
відзнакою особам, які здобули ступінь бакалавра за спеціальністю 6.170203
«Пожежна безпека» 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:
Пальчинській Вікторії Сергіївні – 75%;
Поліщуку Олександру Петровичу – 75%;
Савченко Наталії Вікторівні – 75%;
Ткачук Марині Валеріївні – 75%;
Томенко Катерині Віталіївні – 100%.
Відповідальні: Джулай О.М., Блащук В.Д.
Термін: до 15.12.2017 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
7. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку наукових видань (витяги з
протоколів кафедр та рецензії до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати до друку монографію «Забезпечення пожежної
безпеки на аеродромах» автори Куценко С.В., Мосов С.П., Тищенко Є.О.,
Чубіна Т.Д.
Відповідальний: Куценко С.В.
Термін: протягом ІV кварталу п.р.
2. Рекомендувати до друку та до поширення через мережу Інтернет
збірник наукових праць інституту «Надзвичайні ситуації: попередження та
ліквідація» 2017 - №1.
Відповідальні: Поздєєв С.В., Школяр Є.В., Рябоконь В.В., Ласуков О.Є.
Термін: протягом ІV кварталу п.р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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8. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію керівництву надати здобувачам вищої
освіти денної форми навчання можливість навчання за
індивідуальним планом (витяги з протоколів вчених рад факультетів
до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати керівництву інституту надати здобувачам вищої
освіти денної форми навчання можливість навчатися за індивідуальним
планом, з наступним складанням екзаменаційних сесій за індивідуальним
графіком, у І семестрі 2017 - 2018 навчального року:
 Чорному Сергію Олександровичу курсанту 4-го курсу факультету
пожежної безпеки;
 Маковському Микиті Сергійовичу курсанту 3-го курсу факультету
оперативно-рятувальних сил;
як виняток:
 Тараненку Івану Станіславовичу курсанту 2-го курсу факультету
цивільного захисту (член збірної команди України з морського
багатоборства).
Відповідальний: Джулай О.М., начальники факультетів
Термін: протягом І-го семестру навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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