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
23 лютого 2018 року
м. Черкаси
№6
початок: 10.00
закінчення: 11.00
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 13 членів Вченої ради з 19:
Тищенко О.М. к.т.н., проф., Поздєєв С.В. д.т.н., проф., Чубіна Т.Д. д.і.н.,
проф., Кришталь Т.М. д.економ.н., доц., Щіпець С.Д. к.т.н., Гора В.А.
к.пед.н., Снісаренко А.Г. к.псих.н., доц., Куценко С.В. к.т.н., доц.,
Цвіркун С.В. к.т.н., доц., Биченко С.М. к.і.н., доц., Лесечко Д.В.,
Головко Д.І., Конельська А.А.
Порядок денний:
1. Про стан діяльності студентського самоврядування інституту.
Інформація: Конельська Аліна Андріївна - голова ради студентського
самоврядування інституту курсант с.ц.з.
2. Про хід виконання рішень вченої ради в І семестрі 2017 / 2018 навчального
року.
Інформація: Биченко С.М.
3. Про навчання за індивідуальним навчальним планом у ІІ семестрі 2017/2018
навчального року здобувачів вищої освіти денної форми навчання.
Інформація: Биченко С.М.
1. СЛУХАЛИ:
Конельську А.А. – про стан діяльності студентського самоврядування
інституту.
Студентське (курсантське) самоврядування в Інституті – це самостійна
громадська діяльність студентів (курсантів), що надає право та можливість
вирішувати питання навчання та побуду, захисту прав та інтересів студентів
(курсантів), а також брати участь в управлінні Інститутом. З цією метою в
навчальному закладі створені та діють органи студентського (курсантського)
самоврядування, які вирішують питання, що належать до їх компетенції.
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У вересні 2017 році відбулася Конференція курсантів і студентів
інституту, де шляхом таємного голосування було переобрано голову,
заступників і секретаря Ради студентського (курсантського) самоврядування
інституту; обрано представників до студ. ради університету, Вченої ради
інституту та університету; розглянутий та затверджений план роботи і
кошторис Ради студентського (курсантського) самоврядування інституту на
2017-2018 навчальний рік.
За період з вересня 2017 року по лютий 2018 року Рада студентського
(курсантського) самоврядування інституту провела 13 зборів, на яких були
розглянуті наступні питання:
- інформування щодо залучення курсатсько-студентської молоді до
участі на науково-практичних семінарах, конкурсах, профорієнтаційних та
інших заходах, які проводяться як на базі інституту так і за його межами;
- організація і проведення святкових дискотек, вечорів відпочинку,
обговорення актуальних питань (популяризація серед сучасної молоді
здорового способу життя, особиста культура поведінки вихованців
навчального закладу у їдальні інституту) та підготовки поїздок в підшефний
Кропивнянський дитячий будинок з метою привітання дітей, позбавлених
батьківського піклування з Днем святого Миколая;
- організаційні питання діяльності Ради (розподіл членів Ради
самоврядування по секторам та обрання голів цих секторів з навчальної та
наукової роботи; культурно-масової та спортивної роботи; інформаційноредакційної роботи; контролю з питань господарсько-побутових умов;
виховної та волонтерської роботи.
За вказаний період часу представники Ради самоврядування інституту
взяли участь у:
- тренінгу з прав людини та громадської активності «Не мовчи!/Speak
Out!», який відбувся у Молодіжному ресурсному центрі (м. Черкаси);
- засіданні круглого столу на тему: «Роль органів студентського
самоврядування в національно-патріотичному вихованні молоді», який був
організований Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської
міської ради;
- форумі національного об’єднання студентів в м. Суми;
- третьому традиційному круглому столі «Крим і Україна: історія,
сьогодення, перспектива», який був організований на базі Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького.
Також у цей період Рада самоврядування навчального закладу:
- приймала участь в організації дозвілля для вихованців інституту, а
саме: вечора відпочинку «Ми першокурсники», який був присвячений Дню
захисника України та конкурсу «Наш веселий факультет», що відбулися у
жовтні; розважально-тематичних конкурсів, які провели у листопаді до
Міжнародного дня студента та розважального вечора-відпочинку до Дня всіх
закоханих, який організували напередодні 13 лютого 2018 року;
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- ініціювала проведення дискотек та встановлення поштової скриньки
«Пошта Амура» до Дня Святого Валентина;
- була задіяна в організації виставок стінних газет, які були проведені в
інституті до Дня рятівника, Дня захисника України, Міжнародного дня
студента, Дня пам’яті Героїв Крут, до Дня Святого Валентина, Дня Героїв
Небесної Сотні, тощо;
- влаштували свято на День Святого Миколая у грудні 2017 року для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Кропивнянського
дитячого будинку, під час якого співали, танцювали, читали вірші та
розважали дітей веселими конкурсами та квестом;
- постійно співпрацювала із Радами самоврядування на факультетах
(курсах) з метою виявлення питань, які потребують нагального вирішення.
Серед основних заходів, які планується провести Радою студентського
(курсантського) самоврядування інституту у II семестрі 2017-2018
навчального року, є наступні:
- привітання дівчат та жінок інституту з Міжнародним днем жінок
(виготовлення на кожному курсі вітальних афіш (стінних газет) до свята);
- провести благодійну акцію «Всі ми діти цієї землі», присвячену
Міжнародному дню захисту дітей з відвідуванням підшефного
Кропивнянського дитячого будинку;
- постійне залучення курсантсько-студентського активу самоврядування
до участі у наукових семінарах, форумах, тематичних круглих столах,
профорієнтаційних заходах, які проводяться як на базі нашого навчального
закладу, так і за його межами;
- забезпечення участі курсантів та студентів у загальноінститутських
заходах;
- провести виставки стінних газет до святкових та пам’ятних дат України
(до Дня трагедії на Чорнобильській АЕС, до Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, до Дня Конституції України та Днів Державного
Прапора і Незалежності України).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан діяльності студентського самоврядування в 2017
році взяти до відому.
2. Організувати виготовлення на кожному курсі вітальних афіш (стінних
газет) до свята Міжнародного дня жінок.
Відповідальний: Рада студентського самоврядування.
Термін: 05.03.2018 р.
3. Організувати та провести на базі інституту круглий стіл до
Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф.
Відповідальний: Рада студентського самоврядування.
Термін: ІІ семестр н.р.
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4. Провести виставки стінних газет до святкових та пам’ятних дат
України (до Дня трагедії на Чорнобильській АЕС, до Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, до Дня Конституції України та Днів
Державного Прапора і Незалежності України).
Відповідальний: Рада студентського самоврядування.
Термін: протягом року.
5. Провести благодійну акцію «Всі ми діти цієї землі», присвячену
Міжнародному дню захисту дітей з відвідуванням підшефного
Кропивнянського дитячого будинку.
Відповідальний: Рада студентського самоврядування.
Термін: червень 2018 р.
6. Залучити курсантсько-студентський актив самоврядування до участі
у наукових семінарах, форумах, тематичних круглих столах,
профорієнтаційних заходах, які проводяться як на базі нашого навчального
закладу, так і за його межами.
Відповідальний: Рада студентського самоврядування.
Термін: протягом року.
7. Забезпечити участь курсантів та студентів у загальноінститутських
заходах.
Відповідальний: Рада студентського самоврядування.
Термін: постійно.
8. Розробити план заходів щодо залучення здобувачів освіти до
підготовки та проведення святкування 45-річного ювілею інституту.
Відповідальний: Рада студентського самоврядування.
Термін: квітень 2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про хід виконання рішень вченої ради інституту в І семестрі
2017 / 2018 навчального рок.
Протягом І семестру 2017/2018 навчального року проведено 5 планових
засідань вченої ради інституту, на яких розглянуто 32 планових та
позапланових питання, з яких ухвалено 74 рішень.
Своїми ухвалами вчена рада інституту сприяла розвитку та
удосконаленню навчального процесу і наукової діяльності в інституті
(реорганізації його структурних підрозділів, створенню комфортних умов для
навчання та заняття спортом курсантам і студентам, визначенню пріоритетних
напрямків наукових досліджень науково-педагогічними працівниками та
ад’юнктами інституту, розширенню ліцензійних послуг освітньої діяльності та
міжнародного співробітництва у сфері академічної мобільності.
Всі рішення вченої ради виконані в встановлені терміни, за винятком тих
що мають довготривалий та постійний терміни виконання, або ті термін
виконання яких ще триває.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про хід виконання рішень вченої ради інституту в
І семестрі 2017 / 2018 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: учений секретар інституту Биченко С.М.
Термін: протягом навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про навчання за індивідуальним навчальним планом у
ІІ семестрі 2017/2018 навчального року здобувачів вищої освіти
денної форми навчання (витяги з протоколу факультету до протоколу
додається).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати керівництву інституту надати здобувачам вищої освіти
денної форми навчання можливість навчання за індивідуальним планом, з
послідуючим складанням екзаменаційних сесій за індивідуальним графіком, у
ІІ семестрі 2017 - 2018 навчального року:
 Сазонову А.О. – 3-й курс факультету пожежної безпеки (кандидат в
збірну команду України з академічного веслування);
 Бордакову В.В. – 3-й курс факультету пожежної безпеки (член
кінологічної групи інституту);
як виняток:
 Сунцеву В.Р. – 2-й курс факультету пожежної безпеки (член
кінологічної групи інституту);
Відповідальний:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник с.ц.з. Джулай О.М., начальники факультетів.
Термін: протягом ІІ-го семестру навчального року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

