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
25 травня 2018 року
м. Черкаси
№9
початок: 12.30
закінчення: 13.00
Головуючий: Кириченко О.В.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 13 членів Вченої ради з 18:
Кришталь Т.М. д.економ.н., доц., Чубіна Т.Д. д.і.н., проф.,
Кириченко О.В. д.т.н., с.н.с., Лесечко Д.В., Гора В.А. к.пед.н., Снісаренко
А.Г. к.псих.н., доц., Биченко А.О. к.т.н., доц.; Куценко С.В. к.т.н., доц.,
Цвіркун С.В. к.т.н., доц., Биченко С.М. к.і.н., доц., Архипенко В.О.
к.пед.н., Іващенко О.А. к.пед.н., доц., Головко Д.І.
Запрошені: начальник відділу соціально-гуманітарної роботи підполковник
служби цивільного захисту Литвиненко С.В.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Положення про визначення кращих випускників з
числа курсантів, студентів і слухачів та занесення їх прізвищ на дошку «Кращі
випускники навчального закладу».
Інформація: Литвиненко С.В. начальник відділу соціально-гуманітарної
роботи підполковник служби цивільного захисту.
2. Про обрання осіб, гідних занесення на Дошку пошани Міністерства внутрішніх
справ України.
Інформація: Литвиненко С.В. начальник відділу соціально-гуманітарної
роботи підполковник служби цивільного захисту.
3. Про рекомендацію до друку наукових видань.
Інформація: Биченко С.М.
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1. СЛУХАЛИ:
Литвиненка С.В. – про внесення змін до Положення про визначення кращих
випускників з числа курсантів, студентів і слухачів та занесення їх
прізвищ на дошку «Кращі випускники навчального закладу» (доповідна
записка до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити зміни до Положення про визначення кращих випускників з
числа курсантів, студентів і слухачів та занесення їх прізвищ на дошку «Кращі
випускники навчального закладу», а саме:
- замінити в тексті слова «курсанти, студенти та слухачі» на слова «здобувачі
вищої освіти» та слова «освітній рівень «бакалавр», «магістр»» на слова
«освітній ступінь «бакалавр», «магістр»»;
- у п. 1.3. виключити слова «освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»»;
- п. 2.1.викласти у наступній редакції «Загальна кількість осіб, прізвища яких
заносяться на дошку «Кращі випускники навчального закладу», не повинна
перевищувати чотирьох осіб на рік: здобувачі освітнього ступеня
«бакалавр» - дві особи, та здобувачі освітнього ступеня «магістр» - дві
особи. Обов’язковою умовою для кандидатів є відмінні показники у
навчанні, наявність диплома з відзнакою, зразкова поведінка, відсутність
дисциплінарних стягнень та особливі успіхи, що виявлені»;
- у п. 2.1.1. слова «дипломних робіт (проектів), магістерських робіт» замінити
словами «державних атестаційних робіт».
Відповідальні: Литвиненко С.В. начальник відділу соціальногуманітарної роботи підполковник служби цивільного захисту.
Термін – до 01.06.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Литвиненка С.В. – про обрання осіб, гідних занесення на Дошку пошани
Міністерства внутрішніх справ України (витяги з протоколів вчених рад
факультетів до протоколу додаються).
Згідно з рішенням вчених рад факультетів рекомендовані до обрання
претендентами Архипенко Володимир Олексійович начальник кафедри
спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативно-рятувальних сил
підполковник служби цивільного захисту к.пед.н., Землянський Олег
Миколайович доцент кафедри автоматичних систем безпеки та
електроустановок факультету пожежної безпеки майор служби цивільного
захисту к.т.н., Землянський Олександр Миколайович заступник начальника
факультету цивільного захисту підполковник служби цивільного захисту к.т.н.
ВИСТУПИЛИ:
Биченко С.М. – про конфлікт інтересів щодо обрання претендентів та у
відповідності до Положення про вчену раду інституту член вченої ради
Архипенко В.О. не може брати участі у голосуванні.
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Результати відкритого голосування:
Архипенко Володимир Олексійович: «за» - 11 голосів;
Землянський Олег Миколайович: «за» - 1 голос;
Землянський Олександр Миколайович: «за» - не має голосів.
ВИРІШИЛИ:
Обрати претендентом для занесення на Дошку пошани Міністерства
внутрішніх справ України Архипенка Володимира Олексійовича начальника
кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету оперативнорятувальних сил підполковника служби цивільного захисту кандидата
педагогічних наук.
Відповідальні: Литвиненко С.В. начальник відділу соціальногуманітарної роботи підполковник служби цивільного захисту.
Термін – до 01.06.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку колективної монографії
«Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і
перспективи» за редакцією Тищенко О.М., Кришталь Т.М. (витяг з
протоколу кафедри та рецензії до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку наукове видання:
 колективна монографія «Забезпечення цивільної безпеки в
Україні: сучасний стан і перспективи» за редакцією Тищенко
О.М., Кришталь Т.М.
Відповідальний: завідувач кафедри.
Термін: протягом ІІІ кварталу 2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

Головуючий
Заступник голови вченої ради

О. В. Кириченко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

