Щорічний звіт в. о. начальника інституту за 2017 рік
Протягом 2017 року навчальний процес в Черкаському інституті пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту
України було організовано відповідно до вимог Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про мови», інших нормативних актів Міністерства освіти і
науки України, МНС України та Державної служби України з надзвичайних
ситуацій щодо забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів для органів управління та підрозділів ДСНС України.
Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців для ДСНС України за
напрямами підготовки: 261 «Цивільна безпека», 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.
Станом на 01.12.2017 року в інституті навчається 1363 осіб здобувачів
вищої освіти денної та заочної форми навчання.
У 2017 році навчальний заклад здійснив чергові випуски (червень та
грудень) фахівців із вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»
(309 осіб), «спеціаліст» (248 осіб), «магістр» (41 особа) загальною кількістю 598
осіб.
Для підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
в інституті діє ад’юнктура за денною та заочною формами навчання. Станом на
01.12.2017 року за державним замовленням в ад’юнктурі навчається понад 23
осіб на денній та заочній формі навчання, серед яких 2 особи навчаються за
кошти фізичних та юридичних осіб.
У 2017 році ад’юнктура випустила 7 осіб, з яких 1 особа захистилася у
строк, 1 особа планує захистись у 2018 році.
Відповідно до Порядку державного інспектування навчальних закладів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.05.2012 р. № 353 та
наказу Державної інспекції навчальних закладів України від 21.04.2017 р. № 0113/8 в період з 25 по 28 квітня 2017 року інститут пройшов позапланову
вибіркову виїзну перевірку, що вказано в акті перевірки.
Проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм
«Пожежна безпека» зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» і «Психологія» зі
спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
та ДАК МОН України надано право здійснення діяльності у сфері освітніх
послуг.
Після проведення акредитації на факультеті цивільного захисту
проводилась робота над ліцензійними справами щодо розширення освітньої
діяльності, а саме:
 започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» в галузі знань «Публічне управління та
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (ліцензійний
обсяг 30 осіб);
 започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» в галузі знань «Публічне управління та
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адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (ліцензійний
обсяг 50 осіб).
Протягом року значна увага всього колективу інституту приділялася
різним аспектам профорієнтаційної роботи. Сюди можна віднести участь у
різноманітних виставках та презентаціях. Неодноразово проводилися дні
відкритих дверей як в інституті, так і виїзні, зокрема представники навчального
закладу побували у кожній школі Черкащини та в багатьох школах усіх без
винятку регіонів України, де інформували майбутніх абітурієнтів про інститут:
історію створення та розвитку навчального закладу, матеріально-технічну базу,
методичне супроводження навчального процесу, умови вступу тощо.
Протягом 2017 року наукова робота на кафедрах та в лабораторії інституту
здійснювалася у відповідності з вимогами нормативних документів та річним
планом наукової та науково-технічної діяльності інституту.
Нині в колективі працює 16 докторів наук, 113 кандидатів наук, 13
професорів, 53 доценти та 6 старших наукових співробітника.
Захист дисертаційних робіт та отримання вчених звань – заключний етап
підготовки науково-педагогічних кадрів вищого рівня кваліфікації. Упродовж
2017 року співробітниками захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук (Зажома В. М., Мельник В. П.), та 1 дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (Усов Д. В.). На
сьогоднішній момент з 146 науково-педагогічного та наукового працівників
складу 113 осіб мають науковий ступінь кандидата наук і тому, кількісний
показник має вже переходити в якісний, а саме написання та захист докторських
робіт.
У 2017 році співробітники інституту активно залучалися до виконання
завдань, що визначенні перспективною, практикою та потребами забезпечення
цивільного захисту. Так, до плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС
України на 2017 рік увійшли 4 наукові роботи, виконавцями яких виступив
інститут, а саме: «Розробка web-сервісу для проведення аварійної оцінки
обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті» (20172018 рр., керівник: к.т.н. Нуянзін В. М.); «Розробка науково обґрунтованих
рішень щодо підвищення ефективності захисту рятувальників від інтенсивного
теплового випромінювання» (2017-2018 рр., керівник: д.т.н., проф.
Костенко В. К.); «Обґрунтування конструкції інструментального засобу
перерізання багатожильних проводів під напругою» (2016-2017 рр., керівник:
к.т.н., доцент Мирошник О. М.), складова частина НДР «Розроблення
методичних рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб
рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та працівників
ОРСЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням» (2017 р.,
керівник: к.т.н., доцент Маладика І. Г.).
Також в грудні 2017 року розпочато виконання складової частини НДР
«Провести дослідження та розробити проект Рекомендацій працівникам місцевої
пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони для здійснення
заходів із запобігання виникнення пожеж і організації їх гасіння» (2017-2018 рр.,
керівник: к.і.н., доцент Дивень В. І.), головним виконавцем є УкрНДІЦЗ.
Відповідно до Плану наукової та науково-технічної діяльності ДСНС
України на 2017 рік було завершено та здано до Департаментів ДСНС України
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дві НДР: «Обґрунтування конструкцій інструментального засобу перерізання
багатожильних проводів під напругою» - Департамент реагування на
надзвичайні ситуації (керівник – Мирошник О. М.), «Розроблення методичних
рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРСЦЗ ДСНС
України до виконання завдань за призначенням» - Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності (керівник складової частини –
Маладика І. Г.). Три наукові роботи є перехідними, і стан їх виконання відповідає
технічним завданням та календарно-тематичним планам робіт.
Протягом 2017 року в освітній процес інституту впроваджено результати
завершених в попередні роки наукових роботи: «Розробка довідниковоаналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин»;
«Провести дослідження та розробити довідник керівника гасіння пожежі»;
«Побудова і контроль тренувального процесу засобів газодимозахисників на
основі мобільних пристроїв дистанційного моніторингу функціонального стану
організму». Також подано до Департаментів ДСНС України проекти актів щодо
галузевого впровадження отриманих результатів за темами робіт: «Розробка
довідниково-аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних
речовин» - Департамент організації заходів цивільного захисту (керівник –
Нуянзін В. М.) та «Розробка програмного забезпечення «Електронна база даних
розробки розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ у проектній документації»» Департамент організації заходів цивільного захисту (керівник – Швиденко А. В.).
Відповідно до плану наукової та науково-технічної діяльності інституту на
2017 рік науково-педагогічними та науковими працівниками було підготовлено
10 монографій та 4 монографії видано позапланово, з яких 10 за пріоритетними
напрямами діяльності інституту.
З метою висвітлення результатів науково-дослідної роботи наукових та
науково-педагогічних працівників інституту у вигляді наукових публікацій,
обміну науковими здобутками та покращенню наукової співпраці на
вітчизняному та міжнародному рівні та відповідно до Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» у 2017 році
перереєстровано Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту
України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», який у 2018 році
заплановано внести до переліку наукових фахових видань України.
Традиційно декілька років поспіль прослідковуємо тенденцію стабільності
щодо показника наукових публікацій. Так, загальна кількість публікацій
науково-педагогічних та наукових працівників інституту 2017 року становила
178 наукових статей у фахових виданнях, з яких 27 наукові праці опубліковано у
престижних зарубіжних виданнях, 3 статті опубліковані у виданнях, внесених до
науково-метричної бази Scopus та Web of Science, 303 тези доповідей
конференцій.
Упродовж 2017 року співробітники інституту стали учасниками 52
Міжнародних,
Всеукраїнських,
міжвузівських
науково-практичних
конференцій, симпозіумів та семінарів, 11 з них проходили за кордоном.
Протягом звітного періоду відповідно до плану наукової та науковотехнічної діяльності на базі інституту у 2017 році було проведено 4 наукові
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конференції, з яких: 2 – Всеукраїнські науково-практичні конференції, що
внесені до переліку всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів
вищої освіти і молодих учених МОН України на 2017 рік (Всеукраїнська
науково-практична конференція курсантів і студентів «Пожежна та техногенна
безпека: наука і практика», Всеукраїнська науково-практична конференція
курсантів, студентів, ад’юнктів та здобувачів «Організаційно-управлінські,
економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності ЄДСЦЗ»);
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж
та ліквідації надзвичайних ситуацій»; Всеукраїнська науково-практична
конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист»;
Семінар виробників продукції протипожежного призначення «Пожежна безпека
по – Європейські».
Також хотілося б відмітити ряд позапланових наукових заходів, які були
проведенні в інституті: міжвузівська наукова конференція молодих науковців,
курсантів, студентів та слухачів «Гуманітарний дискурс суспільних проблем:
минуле, сучасне, майбутнє»; науково-практична інтернет-конференція молодих
науковців, курсантів, студентів і слухачів «Психологія діяльності в особливих
умовах: стан, проблеми, перспективи»; науково-методичний семінар викладачів
соціально-гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів Черкаської
області; науковий семінар «Актуальні проблеми цивільної безпеки України».
За підсумками 2017 року кількість отриманих патентів на винаходи та
корисні моделі виріс за останні п’ять років і становить 7 патентів. Також у 2017
році штатними науково-педагогічними та науковими працівниками отримано 9
свідоцтв на твір.
Патент на винахід науковців інституту № 109809 «Спосіб попередження
небезпеки ураження електричним струмом при гасінні пожеж» на конкурсі
«Винахід року», який проводився Державним підприємством «Український
інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) під егідою Державної служби
інтелектуальної власності України, отримав III місце у найпрестижнішій
номінації конкурсу – «Кращий Винахід року».
У Конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських робіт у сфері
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, що проходив на базі
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту у номінації
«Удосконалення засобів цивільного та протипожежного захисту» перемогла
раціоналізаторська робота «Портативний піногенератор», автори: Мирошник О.
М., Землянський О. М., Шкарабура М. Г. У номінації «Новітні технології» 2-ге
місце отримала раціоналізаторська робота «Конструкція горизонтальної
вогневої печі для забезпечення достовірності результатів випробувань на
вогнестійкість будівельних конструкцій», автори: Нуянзін О. М., Поздєєв С. В.,
Кришталь М. А., а відібрані експонати представлені під час XVI Міжнародного
виставкового форуму «Технології захисту /ПожТех – 2017» (м. Київ), де
здобутки науковців інституту були високо оцінені керівництвом ДСНС України.
Протягом року курсанти та студенти інституту підготували рекордну, у
порівнянні з минулими роками, кількість наукових робіт – 30 і відповідно
підготовлено рекордну кількість призерів – 7 робіт.
Інститут зайняв 87 місце серед 234 вищих навчальних закладів України на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,
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технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р..
Впродовж 2017 року курсанти та студенти інституту опублікували 278 тез
доповідей, 21 особа взяла участь у наукових конференціях за межами
навчального закладу.
Протягом року співробітники та здобувачі освіти інституту взяли участь у
5 Міжнародних та 25 Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту та досягли
високих результатів. На міжнародних змаганнях здобуто 5 медалей: 2 золоті, 1
срібна та 2 бронзові; на всеукраїнських змаганнях - здобуто 9 золотих, 11 срібних
та 13 бронзових медалей.
Збірна команда інституту у м. Львові на ХХХ Міжнародних змаганнях з
пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-героїв Чорнобиля у пожежній
естафеті 4х100 метрів зайняла третє місце та загальнокомандне – четверте місце,
а на Кубку України, що проходив у м. Хмельницький, посіла ІІІ загальнокомандне
місце.
На XXV Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту Іпієв Арсен
Джамалутдінович мс міжн.кл., заслужений майстер спорту України викладач
кафедри спеціальної та фізичної підготовки, старший лейтенант служби
цивільного захисту у подоланні 100 м смуги з перешкодами виборов 1 місце, а у
двоєборстві – 3 місце.
Учасниця Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні та 2012 року в Лондоні
Шаріпова Дарія Сергіївна мс міжн.кл., к. психол. н., доцент кафедри спеціальної
та фізичної підготовки, капітан служби цивільного захисту на Чемпіонаті Європи
зі стрільби з малокаліберної зброї та стендової стрільби у м. Баку у складі жіночої
збірної України виборола золоту медаль. В особистому заліку у цій же вправі
Дарії вдалося здобути срібло.
На цьому ж турнірі у змаганнях серед чоловіків здобувач вищої освіти
інституту учасник Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні та бронзовий призер
Літніх Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро Куліш Сергій виборов ІІ
місце, а на Міжнародному змаганні з пневматичної зброї «Polish Open Kaliber»
м. Білосток (Польща) виборов золоту медаль.
Також на трьох Чемпіонатах України з кульової стрільби у командному та
в особистому заліку у різних вправах Шаріпова Д. та Куліш С. зайняли І та ІІ
місця.
Не менш вдало виступав на чотирьох Чемпіонатах України з легкої
атлетики курсант Олександр Зобенко де займав І-ІІІ місця та на дистанції 100 м з
результатом 10.70 секунд виконав норматив майстра спорту України.
На Чемпіонаті України з морського багатоборства курсант Іван Тараненко,
член збірної команди України, у особистому заліку зайняв ІІ місце та у складі
команди І місце, а на Чемпіонаті ДСНС України з поліатлону - зайняв II місце. На
цьому ж турнірі у командному заліку представники інституту вибороли V місце.
У ХІІІ Універсіаді України з веслування на байдарках та каное курсант
інститут Владислав Пилипенко у трьох видах посів ІІ та ІІІ місця.
У десяти Всеукраїнських змаганнях з різних видів боротьби посіли призові
місця викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки Анастасія Сапсай
мс міжн.кл. та здобувачі вищої освіти інституту Максим Ашур, Ярослав
Гавриленко, Артем Горбатенко, Анатолій Ребедь, Сергій Самко; Євген Мороз;
Вадим Дейнека, а Артур Єфремов - тричі І перші місця. Також на Молодіжному
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чемпіонаті Світу з боротьби самбо у м. Нові-Сад (Сербія) Артур Єфремов
завоював бронзову медаль.
Заслужений майстер спорту України з кікбоксингу, майстер спорту України
з боксу, Чемпіон Європи з кікбоксингу 2008 року, Чемпіон Світу та переможець
Кубку Світу з кікбоксингу 2013 року, тренер збірної України з кікбоксінгу
Приходько Ігор Миколайович старший викладач кафедри спеціальної та фізичної
підготовки підполковник служби цивільного захисту у 2017 році на першість
Світу з кікбоксингу WAKO у м. Будапешт (Угорщина) здобув бронзу у ваговій
категорії до 91 кг (фул-контакт), а на Чемпіонаті України з кікбоксингу за версією
WTKA у м. Дніпро (Україна) та Кубку Світу з кікбоксингу у м. Рімін (Італія)
зайняв І місця та здобув золоті медалі.
Протягом року працівники та курсанти за результатами спортивних
досягнень здобули спортивні звання:
Пожежно-прикладний спорт:
- Заслужений майстер спорту - А. Д. Іпієв;
- Майстер спорту: Прокофьєв О. С.; Хлібодар В. С.; Шинкаренко М. П.
Легка атлетика:
- Майстер спорту – Зобенко О. О.
Сім спортсменів інституту входять до збірних команд України з різних
видів спорту
Вперше організовано та проведено Всеукраїнський турніру з міні-футболу
пам’яті Героїв Чорнобиля серед вихованців ліцеїв України.
Міжнародне співробітництво у сфері навчання та науки є одним із
пріоритетних напрямів діяльності інституту. Протягом року інститут уклав
договір про міжнародну співпрацю у галузі науково-освітньої діяльності з
Політехнічним інститутом Кастело Бранко (Португальська Республіка) та
договіру в справі спільного проведення навчання за першим (бакалаврським)
рівнем освіти за спеціальністю «Пожежна безпека» з Головною Школою
Пожежної Служби Республіки Польща.
Також ряд співробітників інституту взяли участь заходах в рамках
міжнародного співробітництва з питань підготовки фахівців цивільного захисту.
Так, Нуянзін Олександр Михайлович к.т.н., доцент кафедри фізико-хімічних
основ розвитку та гасіння пожеж майор служби цивільного захисту взяв участь
в програмі академічної мобільності «Erasmus+» у Головній школі пожежної
служби м. Варшава Республіка Польща, а Щіпець Станіслав Дмитрович к. т. н.
начальник факультету пожежної безпеки полковник служби цивільного захисту,
Федоренко Дмитро Сергійович к. і. н., доцент кафедри пожежної тактики та
аварійно-рятувальних робіт підполковник служби цивільного захисту та Куліца
Олег Сергійович к. т. н., викладач кафедри організації заходів цивільного захисту
капітан служби цивільного захисту взяли участь у навчаннях з виконання
рятувальних робіт на хімічно забруднених територіях для російськомовних
учасників, організованих та проведених Організацією із заборони хімічної зброї,
смт Свєтлая Роща Республіка Білорусь.
Начальник навчальної пожежно-рятувальної частини майор служби
цивільного захисту Таран Ігор Віталійович та курсанти 3 курсу Лукашенко
Леонід, Малихін Віктор, Мисник Андрій взяли участь у ХІV Міжнародних
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тактико-спеціальних навчаннях «Фенікс 2017», які щорічно організовуються
Головною школою пожежної служби м. Варшава Республіка Польща.
Професор кафедри техніки та засобів цивільного захисту к. т. н., доцент
полковник служби цивільного захисту Стась Сергій Васильович взяв участь у
тренінгу з підготовки тренерів (викладачів) з експлуатації дихальних апаратів та
масок компанії MSA у м. Берлін Федеративна Республіка Німеччина.
Старший науковий співробітник навчально-науково-виробничого відділу
к. т. н. підполковник служби цивільного захисту Сідней Станіслав
Олександрович взяв участь у роботі Міжнародної літньої школи управління
діями з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій м. Аркалія Румунія.
Головний науковий співробітник інституту, д. т. н., професор Поздєєв
Сергій Валерійович та ад’юнкт інституту Луценко Юрій Вікторович взяли участь
у щорічних зборах Генеральної Асамблеї Європейської асоціації навчальних
закладів пожежної служби у м. Берлін Федеративна Республіка Німеччина.
Ще протягом року підвищили свій професійний рівень 10 науковопедагогічних працівника інституту захистивши 1 дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора наук (Усов Д.В.), 2 дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора філософії (Мельник В.П., Зажома В.М.) та пройшовши
стажування і взявши участь у міжнародних конференціях:
завідувач кафедри суспільних наук, д. і. н., професора Чубіна Тетяна
Дмитрівна та провідний фахівець відділення міжнародного співробітництва
Ігревська Світлана Андріївна взяли участь у ХVІІІ Міжнародній науковій
конференції «Нові технології та досягнення», яка пройшла у Ченстоховському
політехнічному університеті Республіка Польща;
заступник начальника інституту по службі підполковник служби
цивільного захисту Лесечко Дмитро Васильович взяв участь у 15-й Міжнародній
науковій конференції «Освіта - Технологія - Інформація» у м. Ряшів Республіка
Польща;
завідувач кафедри суспільних наук д. і. н., професор Чубіна Тетяна
Дмитрівна взяла участь у проекті «Інноваційний університет і керівництво. Етап
ІІІ: інноваційність і відносини з оточуючими» у м. Варшава та м. Краків
Республіка Польща;
начальник факультету пожежної безпеки к. т. н. полковник служби
цивільного захисту Щіпець Станіслав Дмитрович взяв участь у Науковому
стажуванні для освітян в Університеті Кардинала Стефана Вишинського у м.
Варшава Республіка Польща;
доцент кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок к. т. н.
майор служби цивільного захисту Землянський Олег Миколайович взяв участь у
Міжнародній науково-технічній конференції UNITECH у Технічному
університеті м. Габрово Республіка Болгарія;
провідний фахівець відділу соціально-гуманітарної роботи підполковник
служби цивільного захисту Мельник Ірина Володимирівна взяла участь у
міжнародному стажуванні у м. Варшава Республіка Польща;
професор кафедри спеціальної та фізичної підготовки к. біол.н., професор
Глазирін Іван Дмитрович взяв участь у Науково-дидактичному стажуванні за
напрямом фізичне виховання на Факультеті фізичного виховання і фізіотерапії
Опольського політехнічного університету м. Ополлє Республіка Польща.
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Протягом 2017 року інститут відвідало 7 іноземних делегацій:
- 18.02.2017 Зураб Кутателадзе, асоційований професор психології Університету
«Горсалі» (м. Тбілісі (Республіка Грузія)) провів лекцію «Психологія відносин»
для курсантів інституту;
- 30.03.2017 з офіційним візитом інститут відвідали представники
муніципалітету та вогнеборців м. Фірзена (Федеративна Республіка Німеччина)
Франц Добельштайн та Берндон Вільнс, які ознайомились з матеріальною базою
інституту та обговорили можливості подальшої співпраці;
- 15.05.2017 інститут відвідали представники муніципалітету та громадських
організацій м. Гота Федеративна Республіка Німеччина. До складу іноземної
делегації ввійшли: Роберт Бергман, керівник групи; Томас Фреліх, заступник
голови Готського району; Клаус Недера, завідуючий відділом комунального
нагляду; Гендрик Шелера, співробітник по соціальних питаннях управління
Готського району; Норберт Кашек, заступник начальника по техніці
Муніципального Підприємства м. Гота; Марія Клемм, відповідальна по
підтримці сімей Бодельшвигського Двора; Дітріх Вольфарт, керівник товариства
«Друзі України»; Мортимер фон Рюмкер, заступник керівника товариства «Друзі
України»; Дмітрій Ярошевський, перекладач;
- 18.05.2017 - 19.05.2017 інститут відвідав Маковчик Олександр Васильович,
заступник директора з навчальної роботи Інституту підвищення кваліфікації та
перепідготовки освітньої установи «Білоруський державний педагогічний
університет ім. Максима Танка», Республіка Білорусь, взяв участь у VIII
Міжнародній науково – практичній конференції «Теорія і практика гасіння
пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій». Під час візиту було підписано угоду
про співпрацю між навчальними закладами;
- 09.06.2017 інститут відвідали представники промоції та пожежних формувань
м. Хойніце, Республіка Польща. До складу іноземної делегації ввійшли: Марек
Буза - Голова Ради по окружній добровільній пожежній дружині в м. Хойніце;
Йозеф Янушевскі - Віце-голова окружної Протипожежної служби в м. Хойніце;
Анджей Господарек - скарбник районних пожежних служб в м. Хойніце; Марек
Яніковскі - член Ради Муніципального добровільної пожежної бригади в м.
Бруси; Роман Гузелак – презес промоції регіону Хойніцького; Йоанна ПекарськаГузелак – промоція регіону Хойніцького;
- 09.06.2017 – 10.06.2017 інститут відвідали представники Головної школи
пожежної служби (м. Варшава, Республіка Польща). До складу делегації
ввійшли: Павел Кенпка – Ректор-комендант Головної школи пожежної служби
та Ежи Воланін – д. т. н., професор, професор Кафедри проектування систем
безпеки та підтримки прийняття рішень, Факультет цивільної безпеки Головної
школи пожежної служби. Вони взяли участь в урочистостях з нагоди випуску
бакалаврів і спеціалістів для органів та підрозділів ДСНС України;
- 15.09.2017 – 18.09.2017 інститут відвідали представники Ченстоховського
політехнічного університету (Республіка Польща) Хенрик Дия – директор
Інституту переробки пластмаси і техніки безпеки, Марцин Кнапіньський – декан
Факультету технології виробництва і технології матеріалів, Хенрик Радомяк –
начальник Кафедри промислових печей і охорони навколишнього середовища,
Ченстоховський політехнічний університет (Республіка Польща). Представники
іноземної делегації взяли участь у всіх запланованих заходах (екскурсія до
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Народного музею інституту, знайомство з матеріальною та навчальною базою,
зустріч з керівництвом інституту, участь в урочистостях з нагоди Дня рятівника,
тощо);
Участь в урочистостях з нагоди Дня рятівника взяла також Емілія
Ясюк, радник Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в
Україні, керівник реферату з питань науково-освітньої співпраці.
Окрім того представники інституту приймають активну участь в
міжнародній співпраці, а саме:
- 02.03.2017 у м. Київ пройшов семінар “Проектний офіс в структурі навчального
закладу”, організований та проведений Центральноєвропейською Академією
Навчання і Сертифікації, спільно з Університетом Суспільних наук (м. Лодзь,
Республіка Польща), Вищою Школою Громадських Наук і наук про Здоров'я, (м.
Лодзь, Республіка Польща) і компанією Консалтінг Груп 2027 (м. Лодзь,
Республіка Польща), у якому я взяла участь фахівець відділення міжнародного
співробітництва, капітан служби цивільного захисту Ангеловська Інна
Вадимівна.
- 06.04.2017 – 07.04.2017 в. о. начальника інституту Тищенко Олександр
Михайлович та завідувач кафедри суспільних наук, д. і. н., професор Чубіна
Тетяна Дмитрівна взяли участь у Форумі ректорів вищих технічних навчальних
закладів України та Республіки Польщі та у Круглому столі «Подвійні дипломи
– співпраця вищих технічних навчальних закладів України та Польщі в галузі
освіти», що пройшли в рамках «Українсько-Польських днів освіти, науки та
інновацій», організованих під патронатом Віце-прем'єр-міністра, Міністра науки
і вищої освіти Республіки Польща Ярослава Говіна та Міністра освіти і науки
України Лілії Гриневич, що пройшли у Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
- 18.05.2017 фахівець відділення міжнародного співробітництва капітан служби
цивільного захисту Ангеловська Інна Вадимівна взяла участь у науковометодичному семінарі «Навчання основ наукового письма англійською мовою»,
організованому та проведеному Навчально-науковим інститутом іноземних мов
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за
участю к. пед. н., доцента кафедри методики викладання іноземних мов й
інформаційно – комунікативних технологій КНЛУ Писанко М. Л.
- 27.05.2017 студентка І курсу Крижанівська Катерина здобула перемогу у
конкурсі грантових проектів соціальної дії за програмою «Активні громадяни»
Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального
розвитку.
- 01.06.2017 фахівець відділення міжнародного співробітництва капітан служби
цивільного захисту Ангеловська Інна Вадимівна взяла участь у семінарі
«Проектний офіс в структурі навчального закладу», який відбувся у Києві. Захід
був організований Центальноєвропейською Академією Навчань та Сертифікації
(CEASC) у співпраці з Університетом суспільних наук (UNS) м. Лодзь
(Республіка Польща) та Національною академією державного управління при
Президентові України (м. Київ).
- 30.11.2017 – 01.12.2017 –співробітник Боримський Віталійя Володимирович
взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Українсько – польські
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відносини на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в ЦентральноСхідній Європі (XX – XXI ст.)».
У березні 2017 року інститут вступив до Соціологічної Асоціації України,
19.04.2017 на базі інституту спільно з Департаментом освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації та Черкаським регіональним відділенням
Соціологічної Асоціації України було проведено науково-методичний семінар
викладачів соціально-гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів
Черкаської області, у якому взяли участь представники 32 навчальних закладів
Черкаської області.
Організація роботи інституту здійснюється згідно Плану основних заходів
інституту на навчальний рік, який формується відповідно до основних заходів
зазначених у Положенні про інститут. План розглянутий на засіданні Вченої
ради інституту та погоджений з керівництвом Університету. Заходи, передбачені
планом, виконуються в повному обсязі у встановлені терміни.
В. о. начальника інституту

О. М. Тищенко

