Звіт
про діяльність Черкаського інституту пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України в 2018 році
І. Організаційна робота
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.
В інституті здійснюється підготовка 1507 осіб здобувачів вищої освіти
денної та заочної форми навчання з них:
за державним замовленням – 641;
за кошти фізичних та юридичних осіб – 866.
В тому числі в ад’юнктурі навчається 18 осіб на денній, заочній та
вечірній формі навчання.
У 2018 році проведено акредитацію за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти за спеціальністю «Цивільний захист».
На 2019 заплановано проведення акредитації за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти за спеціальністю «Право».
Підсумки випуску фахівців.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Пожежна безпека – 183 особи з них 127 осіб за державним замовленням, та 16
осіб з відзнакою;
Цивільний захист – 50 осіб з них 50 осіб за державним замовленням, та 7 осіб з
відзнакою;
Психологія – 19 осіб з них 16 осіб з відзнакою;
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Пожежна безпека – 54 особи з них 25 особи за державним замовленням, та 34
особи з відзнакою;
Цивільний захист – 11 осіб з них 11 осіб за державним замовленням, та 7 осіб з
відзнакою;
Психологія – 28 осіб з них 1 особа за державним замовленням, та 22 особи з
відзнакою;
Загалом випускників – 345 осіб з них 214 за державним замовленням.
ІІ. Наукова діяльність
На сьогодні в інституті працює 138 науково-педагогічних працівників
інституту, з яких 121 особа має науковий ступінь, а саме: 18 докторів наук та
103 докторів філософії, з яких 14 осіб мають вчене звання «професор», 52 особи
- «доцент» та 6 осіб – «старший дослідник». У 2018 році співробітниками
інституту було захищені 2 дисертації на здобуття ступеня доктора наук,
1дисертація на здобуття ступеня доктора філософії, а також 4 співробітникам
присвоєно вчене звання «доцент».
Згідно плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України у
2018 році інститут виконував на замовлення департаментів ДСНС 4 науково-
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дослідні роботи. Перші три роботи завершені та здані замовникам, що
підтверджують відповідні акти прийняття робіт, а 4-та робота перехідна, тому
по ній підготовлено проміжний звіт, який також зданий замовнику.
За результатами виконання науково-дослідних робіт у 2018 році було
підготовлено та опубліковано 13 монографій, більше 200 тез доповідей у
матеріалах конференцій, 168 наукових праць у фахових виданнях, з яких 23 опубліковано у престижних зарубіжних виданнях і 23 - опубліковані у
виданнях, які внесених до науково-метричної бази Scopus.
Упродовж 2018 року співробітники інституту взяли участь у 56
Міжнародних,
Всеукраїнських,
міжвузівських
науково-практичних
конференціях, симпозіумів та семінарах, 9 з яких проходили за кордоном.
За звітній період на базі інституту було організовано та проведено
5 наукових конференцій та один семінар.
У 2018 році працівниками інституту було отримано 2 патенти та
13 авторських свідоцтв на твір.
Впродовж 2018 року курсанти та студенти інституту опублікували 308 тез
доповідей, взяли участь у 24 наукових конференціях, підготовили 33 наукові
роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт МОН України
із яких 7 - стали призерами ІІ туру і були нагороджені дипломами 2 та 3-го
ступенів.
На 2019 рік планом наукової і науково-технічної діяльності передбачено:
виконання 6 НДР, проведення 5 конференцій та 1 семінару, підготовка та
видавництво: збірника наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та
ліквідація», 4 монографій та 8 навчальних посібників.
Наукові форуми, конференції та олімпіади
21 березня курсант 3 курсу факультету цивільного захисту Марк
Желєзняк став призером ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузі знань «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)»,
який проводився у Львівському державному університеті безпеки
життєдіяльності.
Він представив роботу «Функціональний стан газодимозахисників та
методи його контролю» під керівництвом доцента кафедри пожежної тактики
та аварійно-рятувальних робіт Дмитра Федоренка та виборов перемогу серед 29
конкурсних робіт студентів і курсантів із 17 закладів вищої освіти України і був
нагороджений дипломом ІІ ступеня.
15 березня в відбулася III Всеукраїнська науково-практична конференція
«Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності
Єдиної державного системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) .
Участь у конференції, окрім науковців ЧІПБ, взяли і представники із
Управління ДСНС України в Кіровоградській області, Національного
університету цивільного захисту України, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, Національної академії внутрішніх справ
України, Одеського державного університету внутрішніх справ, Одеської
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національної академії харчових технологій, Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького, Черкаського державного
технологічного університету, та інших навчальних закладів (загалом 130
учасників).
2 квітня студентка 2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил
Надія Шоріс за допомогою відеоконференцзв’язку взяла участь у Міжнародній
науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи
забезпечення цивільного захисту», яка проводилася в Національному
університеті цивільного захисту України. У ході пленарного засіданні Надія
виступила з науковою доповіддю «Дослідження температурного режиму
пожежі у кабельному тунелі» (науковий керівник: доцент кафедри фізикохімічних основ розвитку та гасіння пожеж майор с. ц. з. Олександр Нуянзін. )
Також у науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у галузі знань
“Пожежна безпека”, який проводився в цьому ж навчальному закладі курсант
3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил Валентин Загороднюк став
призером представивши свою роботу «Дослідження впливу пришвидшених
кліматичних факторів на вогнезахисну здатність покриттів сталевих
будівельних конструкцій, що спучуються» (керівник, начальник науководослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки підполковник с. ц. з.
Віталій Нуянзін) та був нагороджений дипломом ІІІ ступеня
З 22 до 23 березня делегація інституту взяла участь у XIII Міжнародній
науково-практичній конференції молодих вчених, курсантів та студентів
«Проблеми та перспективи розвитку системи життєдіяльності», яка
проводилася у ЛДУБЖД.
28 – 29 березня в Національному університеті цивільного захисту України
відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Пожежна
безпека», за результатами якої диплом за І місце отримала курсант 4-го курсу
інституту Марія Антонюк, а курсант 4-го курсу Кирило Дзюба отримав
нагороду за оригінальне розв’язання задач.
З 12 до 13 квітня курсанти інституту в рамках ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт, взяли участь у підсумковій науковопрактичній конференції «Інформатика і кібернетика», яка відбулася у
Вінницькому національному технічному університеті.
Курсант ІІІ курсу Богдан Куркурін з доповіддю на тему: «Прогнозування
вибухонебезпечного середовища в умовах невизначеності» (науковий керівник
– доцент кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок майор с.
ц. з. Олег Землянський), а також курсант ІІ курсу Катерина Придаток з
доповіддю на тему: «Засоби прогнозування обстановки при аваріях на хімічно
небезпечних об’єктах та транспорті» (науковий керівник – старший викладач
кафедри техніки та засобів цивільного захисту підполковник с. ц. з. Михайло
Пустовіт), отримали схвальні відгуки за свою наукову новизну та актуальність
тематики і були нагородженні дипломами III ступеня.
13 квітня в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт, у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті
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курсант ІІІ курсу ЧІПБ Ганна Веліксар посіла 2 місце з науковою роботою
«Пожежний рукав із сигналізатором напруги» (науковий керівник – доцент
кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок майор с. ц. з. Олег
Землянський).
19 квітня в інституті відбулася Всеукраїнська наукова конференція з
міжнародною участю «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле,
сучасне, майбутнє», організаторами якої виступили представники кафедри
суспільних наук та іноземних мов факультету цивільного захисту.
15 травня в інституті відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція курсантів і студентів «Пожежна та техногенна безпека: наука і
практика». Участь у заході також взяли представники Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності, Державного вищого навчального
закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м.
Дніпро), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
та Одеської національної академії харчових технологій.
З 18 до 19 травня в інституті проходила ІХ Міжнародна науковопрактична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації
надзвичайних ситуацій». Загалом у конференції взяли участь 255 учасників, з
них 10 докторів наук та 94 кандидатів наук з України, Болгарії, Грузії, Білорусі,
Польщі, Нідерландів та Швейцарії.
З 4 до 5 липня у Київському науково-дослідному інституті судових
експертиз відбувалася Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення
правосуддя в Україні. Перспективи розвитку», участь у якій від інституту брали
начальник кафедри вищої математики та інформаційних технологій полковник
с. ц. з. Сергій Касярум, доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту
підполковник с. ц. з. Кирило Пасинчук та науковий співробітник навчальнонауково-виробничого відділу майор с. ц. з. Денис Лагно.
З 25 до 26 жовтня в інституті проходила VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека
та захист». У конференції взяли участь 208 учасників, з них 13 докторів наук та
96 кандидатів наук з України, США, Грузії, Республіки Польща, Республіки
Македонія.
16 листопада в інституті відбувся XIX науково-практичний семінар
виробників продукції протипожежного призначення «Пожежна безпека поєвропейськи», який був організований представниками кафедри автоматичних
систем безпеки та електроустановок.
23 листопада в інституті відбувся круглий стіл «Інноваційні інструменти
розвитку місцевої пожежної охорони та цивільного захисту населення в умовах
децентралізації» в рамках проекту «Реформа управління на сході України», що
виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, за участі Асоціації місцевої та добровільної пожежної охорони і
Ресурсного центру міжмуніципального та транскордонного співробітництва.
На заході були присутні доктор наук з державного управління, професор,
радник Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,
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регіональної політики та місцевого самоврядування В’ячеслав Толкованов,
начальник Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській
області, Голова Асоціації місцевої та добровільної пожежної охорони Сергій
Фірсов і представники ГУ ДСНС у Полтавській області, У ДСНС в
Кіровоградській та Черкаській областях, Управління цивільного захисту
Черкаської ОДА та інші.
ІІІ. Міжнародне співробітництво
Протягом 2018 року відбулись перші студентські міжнародні академічні
мобільності – 4 студенти 2 курсу спеціальності «Екологія», безкоштовно
навчалися протягом семестру в Поморській академії, м. Слупськ, Республіка
Польща. Курсант 4 курсу спеціальності «Пожежна безпека» Леонід Лукашенко
став учасником програми студентської академічної мобільності «Ерасмус+», і
безкоштовно здобував освіту протягом семестру у Головній школі пожежної
служби, м. Варшава (Республіка Польща).
Відбулась перша міжнародна академічна мобільність адміністративного
персоналу.
З Головною школою пожежної служби, м. Варшава (Республіка Польща)
підписано договір щодо спільного проведення підготовки за І рівнем освіти
(бакалавр) з напрямку «інженерія безпеки» та укладено угоду про академічну
мобільність між навчальними закладами-партнерами (Key Action 1).
Укладено угоду про академічну співпрацю та обмін з Академією
суспільних наук в Варшаві (Республіка Польща).
Підписано протокол про співпрацю з Академією управління бізнесом –
Відкритий університет Швейцарії.
Укладено угоду про міжнародне співробітництво в науково – освітній
галузі з Університетом Collegium Civitas, м. Варшава, Республіка Польща.
Підписано меморандум про співпрацю з Міжнародним університетом
Грузії UniGeo.
Міжнародні програми з участю представників інституту
З 19 до 20 лютого у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України (м. Київ) відбулася V Національна
координаційна нарада з удосконалення попередження і безпечного гасіння
лісових пожеж у зоні відчуження та тренінг з комунікацій та зв’язку з
громадськістю в рамках проекту технічної допомоги Лісової Служби США,
участь в якій взяли доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних
робіт підполковник с. ц. з Олег Мирошник та викладач кафедри організації
заходів цивільного захисту Руслан Заєць.
12 квітня у Києві в Інституті державного управління у сфері цивільного
захисту співробітники інституту начальник науково-дослідної лабораторії
інновацій у сфері цивільної безпеки підполковник с. ц. з. Віталій Нуянзін та
доцент кафедри організації заходів цивільного захисту полковник с. ц. з.
Дмитро Журбинський взяли участь у робочій нараді з представниками
Федерального відомства у справах захисту населення та допомоги при
катастрофах Федеративної Республіки Німеччина.
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З 17 до 20 травня доцент кафедри фізико-хімічних основ розвитку та
гасіння пожеж майор с. ц. з. Олександр Нуянзін взяв участь у проекті
MediaBarCamp, присвяченому регіональній та міждисциплінарній співпраці.
Захід, організований Спільнотою випускників MediaBarCamp, Шведським
міжнародним Ліберальним центром, Громадським форумом за підтримки
Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, пройшов у м.
Друскінінкай (Литовська Республіка).
З 29 травня до 1 червня в. о. начальника інституту Олександр Тищенко
брав участь у Конференції Європейської асоціації навчальних закладів
пожежних служб та Генеральній Асамблеї 2018, що проходила у Національній
школі пожежної служби, м. Сінтра (Португальська Республіка).
З 28 травня до 2 червня в Національному університеті цивільного захисту
України відбувався Міжнародний тренінг НАТО ADVANCED TRAINING
COURSE «UAV Systems Development and Deployment to counter Emerging
Security Challenges».
Учасниками міжнародного заходу стали визнані науковці світу з Італії,
Грузії, Польщі, Молдови, Румунії, Марокко та України. Серед них були і
представники ЧІПБ: головний науковий співробітник інституту Сергій Поздєєв,
начальник науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки
майор с. ц. з. Олександр Нуянзін та старший науковий співробітник навчальнонауково-виробничого відділу підполковник с. ц. з. Станіслав Сідней.
З 11 до 14 червня у Києві в Інституті державного управління у сфері
цивільного захисту начальник кафедри організації заходів цивільного захисту
підполковник с. ц. з Андрій Швиденко взяв участь у першому етапі тренінгів з
питань кризового управління у разі надзвичайних ситуацій радіаційного,
хімічного, біологічного та ядерного характеру.
Навчання проводив представник Академії кризового управління,
планування на випадок надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (AKNZ)
Федеральної служби цивільного захисту та допомоги при катастрофах
Федеративної Республіки Німеччина (ВВК), Франк Ель.
З 16 до 26 червня представники Управління Міжнародних програм
Лісової служби США провели заняття у Школі захисника - вогнеборця лісової
служби США для українських рятувальників. Участь у навчанні брав професор
кафедри техніки та засобів цивільного захисту полковник с. ц. з. Сергій Стась.
Крім того, пройшовши початковий рівень підготовки, представник ЧІПБ
узяв участь у гасінні пожеж у США, щоб на власному досвіді переконатися у
злагодженій командній роботі захисників - вогнеборців лісової служби країни в
умовах реальної небезпеки.
З 24 до 30 червня у німецькому місті Мосбах проходив тренінг по роботі
з аварійно-рятувальним обладнанням при ліквідації дорожньо-транспортних
пригод. Даний захід організований Німецьким товариством міжнародного
співробітництва GIZ для фахівців Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, а участь у ньому від інституту брав начальник навчальної пожежнорятувальної частини майор с. ц. з. Ігор Таран.
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З 27 червня до 29 липня співробітник інституту Віталій Боримський
перебував у Варшаві в рамках програми Східної літньої школи – наукових сесій
для молодих дослідників-гуманітаріїв, що проводяться студіями Східної
Європи Варшавського університету.
27 липня команда рятувальників, у складі якої був доцент кафедри
пожежно-профілактичної роботи підполковник с. ц. з. Олександр Дядюшенко
виборовши третє місце за результатами виконання комбінованої задачі, стала
призером змагань Національного оборонного Хакатону з питань галузі безпеки
і оборони України, організованого Генеральним штабом Збройних Сил України
та Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine за підтримки НАТО та
Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
під патронатом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.
З 3 до 6 вересня начальник кафедри організації заходів цивільного захисту
факультету цивільного захисту підполковник с. ц. з. Андрій Швиденко брав
участь у третьому етапі тренінгів із питань кризового управління у разі
надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного
характеру що проходив в Інституті державного управління у сфері цивільного
захисту за участі представників Академії кризового управління, планування на
випадок надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (AKNZ) Федеральної
служби цивільного захисту та допомоги при катастрофах Федеративної
Республіки Німеччина (ВВК).
З 19 по 21 жовтня начальник навчально-науково-виробничого відділу
підполковник с. ц. з. Олег Мирошник, доцент кафедри автоматичних систем
безпеки та електроустановок майор с. ц. з. Олег Землянський та викладачметодист навчальної пожежно-рятувальної частини ст. лейтенант с. ц. з. Олег
Бас прийняли участь у змаганнях Міжнародного Хакатону NASA Space Apps
Chalenge 2108 з локацією в Кіровоградській льотній академії.
З 9 до 10 листопада Всесвітня асоціація пожежно-рятувальних служб
спільно з Федеральною службою внутрішніх справ Бельгії у Брюсселі провела
семінар «Сучасні проблеми пожежно-рятувальної справи», участь у якому
взяли представники ЧІПБ: начальник навчально-науково-виробничого відділу
підполковник с. ц. з. Олег Мирошник та доцент кафедри пожежнопрофілактичної роботи підполковник с. ц. з. Олександр Дядюшенко.
ІV. Стан спортивної діяльності за 2018 рік
Таблиця «Присвоєння спортивних звань «МС» і вище у 2018 році»
№
ПІП
Вид спорту
Спортивне
з/п
звання
1. Сапсай Анастасія
Боротьба самбо
МСМК
2. Блонський Владислав
ППС
МС
3. Хижняк Олексій
ППС
МС
4. Тищенко Іван
Веслування
МС
5. Сазонов Андрій
Веслування
МС
6. Маковський Микита
Морське багатоборство
МС
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Упродовж 2018 року взяли участь у 39 спортивних заходах з них:
- 5 Міжнародних;
- 1 Олімпійські ігри;
- 5 Чемпіонатів Європи;
- 20 Всеукраїнських;
- 2 спортивних заходах МВС;
- 4 ДСНС;
- 2 Обласних.
Спортивні досягнення здобувачів освіти та працівників інституту
З 15 до 21 січня у Львові проходив зимовий Чемпіонат України з кульової
стрільби. З 11 перемог, здобутих збірною командою Черкаської області, 10 – за
участі доцента кафедри спеціальної та фізичної підготовки ЧІПБ, майстра
спорту України міжнародного класу з кульової стрільби, капітана служби
цивільного захисту Дарії Шаріпової та заслуженого майстра спорту України з
кульової стрільби вихованця ЧІПБ Сергія Куліша. Сергій Куліш у вправі МГ-6,
з результатом у 1179 очок, став чемпіоном, а у вправі МГ-9 здобув бронзу,
отримавши 595 очок. Виконуючи парну вправу ГП мікс, Сергій Куліш спільно
з колегою по збірній Мариною Чорноморець продемонстрували найкращий
результат. Дарія Шаріпова стала першою у вправі МГ-9 із результатом 596 очок
та виборола срібло у вправі МГ-6, набравши 1165 очок. У ГП мікс Дарія спільно
з напарником Дмитром Омельяненком стали другими. У загальному заліку
збірна Черкаської області з кульової стрільби посіла третє місце.
20 та 21 січня у легкоатлетичному манежі Черкас спортсмени ЧІПБ взяли
участь у Чемпіонаті Черкаської області з легкої атлетики. Представники
інституту продемонстрували свою вправність з бігу на 60 м: так серед чоловіків
курсант 5-го курсу Олександр Зобенко виборов І місце, а курсант 3-го курсу
Антон Бакатнюк став третім. Перемогу та срібну нагороду вибороли і дівчата:
студентка 2-го курсу Анна Шпиг та курсант 2-го курсу Олександра
Пономаренко відповідно. А у вправі з бігу на 60 м з бар’єрами друге місце
здобула Анна Шпиг. На дистанції в 1500 м другим став курсант 1-го курсу
Сергій Литвинчук. Викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки
інституту майор служби цивільного захисту Олексій Гордієнко
продемонстрував високий рівень майстерності зі стрибків у висоту, ставши
переможцем, а у вправі зі штовхання ядра – здобув срібло.
2 до 4 лютого у Харкові курсант другого курсу ЧІПБ майстер спорту
України з дзюдо Артур Єфремов взяв участь Молодіжному чемпіонаті України
зі спортивного й бойового самбо. За результатами чемпіонату у ваговій
категорії до 82 кг, він зайняв друге місце.
4 лютого у португальському місті Одівелаш на Відкритому Кубку Європи
з дзюдо серед жінок викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки
майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, майстер спорту України з
боротьби самбо Анастасія Сапсай у категорії 78 + кг виборола 5 місце.
З 6 до 8 лютого у Полтаві проходив Чемпіонат України з вільної боротьби
серед чоловіків і жінок до 23 років. Серед 300 спортсменів участь у змаганнях
взяв і курсант 2-го курсу Вадим Дейнека, продемонструвавши високий рівень
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підготовки, у ваговій категорії до 97 кг виборов бронзу та виконав норматив
майстра спорту України з вільної боротьби.
З 9 до 11 лютого у Сумах спортсмени інституту у складі збірної команди
Черкаської області взяли участь у Чемпіонаті України з легкої атлетики у
приміщенні серед дорослих та молоді. У бігові на 60 м (серед молоді) курсант
5 курсу Олександр Зобенко зайняв ІІІ місце. Третє місце в естафеті 4х400 м
посіла команда Черкаської області до складу якої входив курсант 3-го курсу
Антон Бакатнюк.
З 15 до 18 лютого в Мінську відбувся Міжнародний турнір категорії «А»
«Відкритий чемпіонат Республіки Білорусь із самбо на призи Президента
Республіки Білорусь». Викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки
інституту майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, майстер спорту України
з боротьби самбо Анастасія Сапсай у категорії 80+ кг виборола 3 місце.
З 16 до 26 лютого в місті Дьйор (Угорщина) відбувся Чемпіонат Європи
зі стрільби з пневматичної зброї де за перемогу боролися 45 команд із різних
країн. Призер Олімпійських ігор, Заслужений майстер спорту України з
кульової стрільби, вихованець інституту Сергій Куліш на цих змаганнях
встановив рекорд світу та Європи при виконанні вправи ГП-мікс.
2 березня у м. Хмельницькому на Всеукраїнському турнірі з вільної
боротьби серед юніорів та жінок, пам’яті Олега Оніщука, спортсмени інституту
продемонстрували високий рівень підготовки та зайняли призові місця: курсант
2-го курсу Вадим Дейнека у ваговій категорії 97 кг зайняв перше місце, а
курсант 1-го курсу Сергій Самко у ваговій категорії 66 кг виборов третє місце.
4 березня у м. Варшаві (Республіка Польща) на Відкритому
Континентальному Кубку із дзюдо викладач кафедри спеціальної та фізичної
підготовки інституту майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, майстер
спорту України з боротьби самбо Анастасія Сапсай у ваговій категорії 78 + кг
здобула «золоту» медаль, змагаючись із представницею Угорщини Мерседес
Шигетуварі .
З 9 до 11 березня у Черкасах (спортивний комплекс «Манеж») курсант 4го курсу ЧІПБ Владислав Заболотній на Чемпіонаті України з кікбоксингу
WAKO серед дорослих у ваговій категорії 79 кг виборов ІІ місце.
23 березня жіноча збірна команда ЧІПБ з волейболу стала переможцем
16-ої Універсіади Черкаської області серед вищих навчальних закладів.
З 27 до 30 березня в м. Южному (Одеська обл.) проходив Чемпіонат
України з вільної боротьби серед юніорів. Курсант ІІ курсу інституту Вадим
Дейнека у ваговій категорії 97 кг, став бронзовим призером змагань.
13 квітня команда стала срібним призером 64-ої спартакіади зі службовоприкладних та масових видів спорту серед правоохоронних органів і відомств
обласної організації «Динамо» з поліатлону. В особистих заліках, серед жінок
та чоловіків 18-29 років, курсанти Наталія Колодочка та Іван Тараненко стали
другими. У другій віковій групі, серед чоловіків 30-39 років, викладач кафедри
спеціальної та фізичної підготовки майор с. ц. з. Олексій Гордієнко виборов
перше місце.
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19 квітня спортсмени інституту стали бронзовими призерами XVI
Універсіади серед ВНЗ Черкаської області з дзюдо, яка відбулася в м. Умань.
Чоловіча команда ЧІПБ в особистих заліках здобула 1 місце виборовши у 7
вагових категоріях 4 золоті нагороди, 2 срібла та 1 бронзу.
20 квітня в спортивному комплексі інституту відбулася 64-а Спартакіада
з настільного тенісу ФСТ «Динамо» України серед силових структур
Черкаської області. За результатами змагань спортсмени інституту вибороли ІІІ
місце. В особистому заліку курсант першого курсу Юрій Кривошея зайняв
перше місце.
18 травня у спортивному комплексі інституту відбувся фінал Чемпіонату
ФСТ «Динамо» з міні-футболу серед силових структур Черкаської області. У
запеклій боротьбі перемогу здобула команда інституту «Рятівник», друге місце
зайняли представники Головного центру підготовки особового складу
Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота,
третє – спортсмени Управління СБУ в Черкаській області.
З 18 до 20 травня в Афінах у спортивному комплексі «Ано Ліозія»
проходив Чемпіонат Європи серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового
самбо. У складі збірної України викладач кафедри спеціальної та фізичної
підготовки Анастасія Сапсай в категорії понад 80 кілограмів здобула перемогу
та вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи.
1 червня у спортивному комплексі інституту відбувся Кубок Черкаської
області ФСТ «Динамо» з армреслінгу. У змаганнях взяли участь команди
силових структур Черкащини. Представники інституту показали високі
результати: у ваговій категорій до 70 кг І місце виборов курсант 4-го курсу
Анатолій Левчук; у ваговій категорії до 75 кг IІ місце здобув курсант 3-го курсу
Андрій Декет; у ваговій категорії до 80 кг II місце посів курсант 3-го курсу
Андрій Білан; у ваговій категорій до 85 кг I місце виборов майор с. ц. з. Віталій
Назаренко; у ваговій категорії до 90 кг I місце посів курсант 5-го Андрій
Стеценко; у ваговій категорії до 100 кг ІІІ місце здобув курсант 2-го Артур
Солін. У загальному заліку команда ЧІПБ виборола перше місце.
З 15 до 17 червня у Києві відбувався Чемпіонат України серед молоді з
академічного веслування. Участь у змаганнях взяли понад 200 спортсменів із
різних куточків України. Курсант 3-го курсу ЧІПБ Андрій Сазонов, у складі
збірної команди Черкаської області, в дисципліні двійка-парна на дистанції
2000 метрів завоював «золото», а у дисципліні четвірка-парна на цій же
дистанції виборов бронзову нагороду та виконав норматив Майстра спорту
України з академічного веслування.
16 червня у Черкасах спортсмени інституту на Чемпіонаті області з
гирьового спорту вибороли призові місця: курсант 3 курсу Михайло Юрів у
ваговій категорії 78 кг – 2-е місце, курсант 1-го курсу Роман Пер’ян у цій же
категорії – 3-є місце, курсант 2-го курсу Максим Кривий у ваговій категорії 73
кг – 2-е місце, а курсант 3-го курсу Богдан Богатнюк у ваговій категорії 68 кг –
2-е місце.
З 12 до 14 червня у Міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС
України (м. Ромни Сумська область) відбулася щорічна атестація кінологічних
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розрахунків. Участь в атестації взяла студентка 1-го курсу Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Ірина
Шеремета разом із своєю вихованецею Джесі. Кінологічний розрахунок ЧІПБ
успішно виконав норматив «Пошук у природному середовищі» Рівень «А» та
виборов 3-тє місце у загальному заліку.
З 12 по 15 червня у м. Вишневе (Київська область) відбувалися
Чемпіонати України з пожежно-прикладного спорту серед дорослих, жінок та
юнаків. Участь у них взяли 27 команд із різних регіонів України. Викладач
кафедри спеціальної та фізичної підготовки старший лейтенант с. ц. з,
Заслужений майстер спорту України з ППС Арсен Іпієв у подоланні 100 м смуги
з перешкодами виборов 1 місце, у вправі підйом по штурмовій драбині у вікно
4-го поверху виборов бронзу та став Чемпіоном у двоборстві. Також курсант 1го курсу Владислав Блонський у вправі підйом по штурмовій драбині у вікно 3го поверху виборов третє місце та виконав норматив Майстра спорту України з
пожежно-прикладного спорту, а курсант 1-го курсу Ярослав Павленко у
фінальному забігу серед юнаків старшої вікової групи у цій же вправі фінішував
четвертим. За результатами забігів у загальному заліку команда інституту на
Чемпіонаті України з ППС (дорослі) посіла ІІІ місце.
24 червня у Подчетртеку (Республіка Словенія) на Кубку Європи з дзюдо
викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки майстер спорту
міжнародного класу з дзюдо, майстер спорту України з боротьби самбо
Анастасія Сапсай у надважкій категорії серед жінок завоювала бронзову
нагороду.
22 червня в Черкасах команда інституту взяла участь у змаганнях за
Кубок обласної організації ФСТ «Динамо» України з пляжного волейболу.
Команда у складі прапорщика с. ц. з. Сергія Калашника, курсанта 4 курсу
Андрія Сопільняка та курсанта 2 курсу Артема Ручки за результатами Кубку
зайняла 1 місце. Спортсмени з Управління ДСНС України у Черкаській області
– 2-ге, а команда Патрульної поліції Черкаської області– 3-тє місце.
З 26 до 30 червня курсант 3 курсу інституту Микита Маковський взяв
участь у змаганнях чемпіонату України з морського багатоборства та
веслування на шлюпках «Ял-6» серед чоловіків і юнаків та всеукраїнських
змаганнях з акватлону серед молоді, які проходили у Черкасах. За результатами
Чемпіонату збірна команда Черкаської області отримала І місце в морському
багатоборстві та II – у веслуванні на шлюпках «Ял-6». В особистому заліку
курсант Маковський зайняв ІІ місце і виконав норматив майстра спорту
України з морського багатоборства.
11 липня у Сумах на Відкритому Кубку України з дзюдо викладач
кафедри спеціальної та фізичної підготовки інституту майстер спорту
міжнародного класу з дзюдо, майстер спорту України з боротьби самбо
Анастасія Сапсай у ваговій категорії 78+ кг здобула «золото».
Із 27 липня по 2 серпня тривав Чемпіонат України зі стрільби кульової.
Проходили змагання у трьох містах: Києві, Львові та Чернігові. Срібний призер
Олімпійських ігор вихованець інституту Сергій Куліш. У вправах зі стрільби з
малокаліберної гвинтівки: у вправі МГ-9 (60 пострілів лежачи) він показав
абсолютний результат – 600 очок з 600 можливих; у вправі МГ-6 (стрільба по
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40 пострілів з трьох положень) він настріляв найвищий результат для закритих
та відкритих стрільбищ за всю історію кульової стрільби України – 1186 очок.
Таким чином, Сергій завоював дві золоті медалі у особистому заліку. До них
додалася і бронзова медаль у фіналі вправі ГП-6 (пневматична гвинтівка, 60
пострілів). У командному заліку команда чоловіків (Куліш С., Омельяненко Д.,
Хроненко М.) посіла 1 місце.
8 серпня на базі спортивного комплексу “Локомотив” в місті Чоп
Закарпатської області, відбулося урочисте відкриття Кубка України з пожежноприкладного спорту, присвяченого 27-й річниці Незалежності України.
Спортсмени інституту вибороли «срібло», а у підсумку змагань команда ЧІПБ
зайняла п’яте місце.
17 серпня на території спортивного комплексу інституту відбувся Кубок
ФСТ «Динамо» з міні-футболу серед правоохоронних органів Черкаської
області, присвячений Дню Незалежності України. Перемогу здобула команда
Управління ДСНС України у Черкаській області, друге місце вибороли
спортсмени ЧІПБ ФК «Рятівник», а третє представники Головного управління
національної поліції в Черкаській області.
З 18 до 19 серпня у Мінську (Білорусь) проходив Відкритий
Континентальний Кубок Європи з дзюдо. Викладач кафедри спеціальної та
фізичної підготовки інституту Анастасія Сапсай у важкій ваговій категорії
(+78) виборола «бронзу».
З 22 до 26 серпня в Черкасах відбувався Кубок України 2018 року з
морського багатоборства. Курсанти інституту Микита Маковський отримав 1-е
місце у складі команди Черкаської області серед чоловіків, 3-є – в особистому
заліку та підтвердив звання майстра спорту України з морського багатоборства;
Дмитро Чумаченко та Максим Настасієнко здобули 3-є місце у складі команди
Черкаської області серед юнаків.
31 серпня на території спорткомплексу «Динамо» (мікрорайон Дахнівка)
відбулися традиційні змагання «Козацькі забави», присвячені пам’яті
«Почесного динамівця О. А. Аксьонова» та Чемпіонат Черкаської обласної
організації ФСТ «Динамо» України з перетягування канату. За результатами
командної першості «Козацьких забав» перемогу здобули представники
Управління СБУ в Черкаській області, друге місце виборола команда ЧІПБ
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, а третє – спортсмени Управління ДСНС
України у Черкаській області.
У Чемпіонаті з перетягування канату перше місце виборола команда
Управління ДСНС України у Черкаській області, другими стали представники
військової частини 3061 Національної гвардії України, а третіми – спортсмени
ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. В особистих заліках з метання
гирі викладач спеціальної та фізичної підготовки підполковник с. ц. з. Олексій
Гордієнко та старший викладач кафедри техніки та засобів цивільного захисту
майор с. з. ц. Олексій Мигаленко здобули перше місце. У стрибках в довжину
курсанти ІІІ курсу Олександра Пономаренко та Анна Шпиг вибороли перше
місце, у змаганнях з настільного тенісу курсант ІІ курсу Юрій Кривошия став
другим, а у турнірі з дартс начальник курсу майор с. ц. з Вадим Гончаренко і
курсант ІІІ курсу Василь Черняк зайняли ІІ місце.
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6 вересня команда інституту стала срібним призером Чемпіонату ДСНС
України з самбо, який відбувся у Харкові. В особистих заліках першість
вибороли співробітник ЧІПБ майор с. ц. з. Гавриіл Ворожбит, курсанти 3-го
курсу Артур Єфремов та Вадим Дейнека. Третє місце посів курсант 4-го курсу
Євген Мороз.
7 вересня у спортивному комплексі ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України відбувся Кубок Черкаської обласної організації ФСТ «Динамо»
України з гирьового спорту за програмою 64-ї Спартакіади зі службовоприкладних та масових видів спорту серед правоохоронних органів та відомств
області, присвячений Дню фізичної культури та спорту України. У підсумку
гирьовики Управління ДСНС України у Черкаській області вибороли першість,
команда ЧІПБ посіла 2 місце і відповідно 3 місце здобули спортсмени
Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної
служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. В особистих заліках
курсанти ЧІПБ у ваговій категорії 68 кг Богдан Богатюк здобув 1 місце, у
ваговій категорії 73 кг Михайло Юрів – 2 місце, у ваговій категорії 63 кг Дмитро
Сенько – 2 місце, у ваговій категорії 78 кг Сергій Украдиженко – 2 місце, у
ваговій категорії 78 кг Денис Новосад – 3 місце, у ваговій категорії 85 кг
Владислав Юрченко – 3 місце, у ваговій категорії 95 кг Сергій Митько – 3 місце.
20 вересня на навчально-тренувальному комплексі ДПРЧ №19 1-го
Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у
Черкаській області (по охороні ПАТ «АЗОТ») серед пожежно-рятувальних
підрозділів області відбулися змагання за звання «Краща ланка ГДЗС пам’яті
Ігоря Свідіна». На змаганнях команду інституту представляли курсанти Вадим
Горобець, Попсуй Вадим, Корнієнко Олександр, Сорокін Сергій, Кударенко
Костянтин та водій навчальної пожежно-рятувальної частини прапорщик с.ц.з.
Сергій Строков, які при виконанні комплексних вправ продемонстрували 5 та 3
результати, а у загальному заліку здобули четверте місце.
21 вересня в Черкасах відбувся Чемпіонат обласної організації з
легкоатлетичного кросу за програмою 64-ї спартакіади ЧОО ФСТ «Динамо»
України, участь у якому взяла команда інституту і виборола 1-е місце, а в
особистому заліку курсант Павло Хоменко – 1 місце (1000 м); курсант Наталія
Колодочка – 2 місце (1000 м); курсант Сергій Литвинчук– 1 місце (3000 м);
курсант Іван Мегей– 3 місце (5000 м).
З 22 до 23 вересня у Черкасах відбувався Чемпіонат України з
естафетного бігу серед дорослих, молоді, юніорів і юнаків. Магістр 2-го курсу
Олександр Зобенко та курсант 4-го курсу Антон Бакатнюк здобули перемогу у
складі команди Черкаської області з естафети 4 х100 метрів серед молоді.
29 вересня у Харкові відбувся Чемпіонат України з самбо «Динаміада2018». Курсант Артур Єфремов у ваговій категорії 82 кг здобув «золото», а
курсант Вадим Дейнека у ваговій категорії 90 кг виборов «срібло».
2 жовтня у Черкасах спортсмени інституту взяли участь у Чемпіонаті
області з легкоатлетичного кросу. В особистому заліку у вправі 2 км курсант
Сергій Литвинчук здобув перемогу, другі місця у цій же вправі здобули
курсанти Олег Овчінніков та Наталія Колодочка, на дистанції 8 км курсант Іван
Мегей став першим.
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10 жовтня курсант 1-го курсу інституту Іван Тищенко додав другу медаль
найвищого ґатунку в скарбничку збірної України на ІІІ літніх Юнацьких
Олімпійських іграх – 2018 в Буенос-Айресі.
14 жовтня у Києві відбувся Відкритий кубок Міністра внутрішніх справ
України зі стронгмену – 2018, в якому взяли участь спортсмени ЧІПБ у складі
збірної команди ДСНС України: ст. лейтенант с. ц. з. Олександр Скрипільов та
курсант 3-го курсу Артур Солін.
13 жовтня у Києві курсант інституту Дмитро Остюченко взяв участь у
Чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу та здобув срібну медаль у
ваговій категорії до 75 кг.
З 17 до 19 жовтня у Києві проходив фінальний Чемпіонат України з
футзалу серед вищих навчальних закладів МВС України. Команда інституту
«Рятівник» виборола почесне перше місце.
19 жовтня у Черкасах в міському парку «Сосновий бір» спортсмени ЧІПБ
взяли участь у змаганнях з легкоатлетичного кросу за програмою XVI
Універсіади серед вищих навчальних закладів області. У командному заліку
легкоатлети інституту вибороли «срібло».
31 жовтня відбулися обласні змагання пожежно-рятувальних служб
«Найсильніший пожежний-рятувальник». Команда інституту здобула «срібло»,
а серед жінок краще за інших виступила курсант Олександра Пономаренко.
2 листопада у Черкасах в спортивному комплексі «Будівельник» курсанти
інституту взяли участь у Чемпіонаті Черкаської обласної організації ФСТ
«Динамо» України з рукопашного бою. В особистих заліках у ваговій категорії
85 кг курсант Олег Новак виборов перше місце, а у ваговій категорії 75 кг
курсант Дмитро Остюченко зайняв друге місце. За результатами
загальнокомандного заліку курсанти інституту вибороли третє місце.
З 9 до 11 листопада в Бухаресті (Румунія) проходив Чемпіонат світу серед
чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо. Викладач кафедри
спеціальної та фізичної підготовки майстер спорту України з боротьби самбо
Анастасія Сапсай виборола «бронзову» нагороду у категорії понад 80 кг.
11 листопада у Херсоні курсант інституту Вадим Дейнека взяв участь у
Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби та в особистому заліку у ваговій
категорії 92 кг виборов «золоту» нагороду.
16 листопада у спортивному залі ЧІПБ відбувся Чемпіонат Черкаської
обласної організації ФСТ «Динамо» України з волейболу за програмою 64-ї
Спартакіади зі службово-прикладних та масових видів спорту серед
правоохоронних органів та відомств області. Команда інституту посіла перше
місце.
17 та 18 листопада в Черкасах у спортивному комплексі «Будівельник»
проходив Чемпіонат України з пауерліфтингу та Кубок України з жиму лежачи.
Начальник кафедри спеціальної та фізичної підготовки полковник с.ц.з.
Володимир Архипенко виборов перше місце на Кубку України серед
військовослужбовців з жиму лежачи та виконав норматив Майстра спорту
України з цього виду, а також здобув друге місце серед чоловіків у ваговій
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категорії 75 кг. Курсант Артур Солін здобув першість на Чемпіонаті серед
юніорів та зайняв друге місце у ваговій категорії до 100 кг і виконав норматив
Майстра спорту України з пауерліфтингу.
30 листопада у Хмельницькому на Чемпіонаті ДСНС України з волейболу
серед органів та підрозділів цивільного захисту збірна інституту здобула
“бронзу”.
30 листопада в м. Дніпро на Абсолютному чемпіонаті України з дзюдо
викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки майстер спорту України з
боротьби самбо, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо Анастасія Сапсай
в особистому заліку виборола «бронзову» нагороду.
10 грудня у м. Біла Церква проходив Всеукраїнський турнір з вільної
боротьби серед юніорів, участь у якому взяв спортсмен інституту курсант
Вадим Дейнека та у ваговій категорії до 90 кг зайняв друге місце.
7 грудня в м. Одеса курсант інституту Артур Єфремов взяв участь у ХI
Міжнародному турнірі з дзюдо серед юніорів пам’яті Лері Накані та у ваговій
категорії 81 кг здобув «бронзову» медаль.
15 грудня у Черкасах відбулися Всеукраїнські змагання з легкої атлетики
в особистих заліках: з бігу на дистанцію 300 метрів третє місце виборов курсант
Сергій Литвинчук, з бігу на дистанціях 50 і 200 метрів треті місця зайняв
курсант Антон Бокатнюк, у дисципліні потрійний стрибок третє місце посів
курсант Євген Слободянюк. В естафеті 4х160 метрів, як чоловіча так і жіноча
команди ЧІПБ зайняли друге місце. У командному заліку спортсмени ЧІПБ
вибороли «срібло» змагань.
23 грудня в Києві курсант інституту Артур Єфремов взяв участь у
Чемпіонаті України зі спортивного й бойового самбо серед чоловіків та жінок.
За результатами Чемпіонату А. Єфремов у ваговій категорії 81 кг здобув
«бронзову» медаль і виконав норматив майстра спорту України з самбо.

В. о. начальника інституту

О. М. Тищенко

