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
12 жовтня 2018 року
м. Черкаси
№1
початок: 10.00
закінчення: 11.00
Головуючий: Кириченко О.В.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 15 членів Вченої ради з 18:
Кириченко О.В. д.т.н., с.н.с., Поздєєв С.В. д.т.н., проф., Чубіна Т.Д. д.і.н.,
проф., Лесечко Д.В., Щіпець С.Д. к.т.н., Гора В.А. к.пед.н., Маладика І.Г.
к.т.н., доц., Снісаренко А.Г. к.псих.н., доц., Архипенко В.О. к.пед.н.,
Биченко А.О. к.т.н., доц.; Биченко С.М. к.і.н., доц., Іващенко О.А.
к.пед.н., доц., Цвіркун С.В. к.т.н., доц., Неймет В.А., Конельська А.А.
Запрошені: Школяр Є.В. начальник ад’юнктури майор служби цивільного
захисту, Рябоконь В.В. начальник відділення редакційно-видавничої
діяльності підполковник служби цивільного захисту, Коваленко К.М.
голова тендерного комітету інституту підполковник служби цивільного
захисту, керівники НДР (НКР), наукові керівники та ад’юнкти інституту.
Порядок денний:
1. Про виконання індивідуальних планів роботи ад’юнктами інституту.
Інформація: Школяр Є.В. начальник ад’юнктури майор служби
цивільного захисту.
2. Про стан редакційно-видавничої діяльності інституту в 2018 році.
Інформація: Рябоконь В.В. начальник відділення редакційно-видавничої
діяльності підполковник служби цивільного захисту
3. Про закупівлі інституту в ІІІ кварталі 2018 року та план закупівель на ІV
квартал 2018 року.
Інформація: Коваленко К.М. голова тендерного комітету інституту
підполковник служби цивільного захисту
4. Про рекомендацію до друку наукових видань.
Інформація: Биченко С.М.
5. Про підсумки роботи та хід виконання рішень Вченої ради у 2017 / 2018
навчальному році.
Інформація: Биченко С.М.
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1. СЛУХАЛИ:
Школяра Є.В. – про виконання індивідуальних планів роботи ад’юнктами
інституту (доповідь, витяги з протоколів кафедри та науково-технічної
ради інституту до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
1. Роботу над дисертаційними дослідженнями ад’юнктів, окрім
Олійник Інни Яківни та Ведули Сергія Анатолійовича, вважати задовільною.
2. Ухвалити звіти ад’юнктів про виконання індивідуальних планів.
3. Усунути від наукового керівництва ад’юнктами кандидата технічних
наук, старшого наукового співробітника підполковника служби цивільного
захисту Ковальова Андрія Івановича.
Відповідальні: начальник ад’юнктури.
Термін: до 01.11.2018 року.
4. Ад’юнкту Олійник Інні Яківні призначити науковим керівником
кандидата технічних наук, доцента Заїку Петра Івановича.
Відповідальні: начальник ад’юнктури, начальник кафедр, науковий
керівник, ад’юнкт.
Термін: жовтень 2018 року.
5. Ад’юнкту Ведулі Сергію Анатолійовичу призначити науковим
керівником кандидата технічних наук полковника служби цивільного захисту
Щіпця Станіслава Дмитровича.
Відповідальні: начальник ад’юнктури, начальник кафедр, науковий
керівник, ад’юнкт.
Термін: жовтень 2018 року.
6. Рекомендувати в подальшому не залучати до наукового керівництва
ад’юнктами кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника
підполковника служби цивільного захисту Ковальова Андрія Івановича.
Відповідальні: начальник ад’юнктури, секретар вченої ради інституту.
Термін: постійно.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Рябоконь В.В. – про стан редакційно-видавничої діяльності інституту в 2018
році. (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Інформацію стан редакційно-видавничої діяльності інституту в 2018
році взяти до відому.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Коваленка К.М – про закупівлі інституту в ІІІ кварталі 2018 року та план
закупівель на ІV квартал 2018 року (Інформація до протоколу
додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про закупівлі інституту в ІІІ кварталі 2018 року взяти до
відому.
2. Ухвалити план закупівель на ІV квартал 2018 року.
Відповідальний: Коваленко К.М. голова тендерного комітету,
Неймет В.А. начальник відділу економіки і фінансів.
Термін: ІV квартал 2018 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку наукових видань (витяги з
протоколу кафедри та рекомендації до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку наукові видання:
 монографія «Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість
залізобетонних конструкцій» автори Тищенко О.М., Швиденко А.В.,
Поздєєв С.В., Нуянзін В.М., Новгородченко А.Ю.
Відповідальний: Швиденко А.В. начальник кафедри організації заходів
цивільного захисту підполковник служби цивільного захисту.
Термін: протягом ІV кварталу п.р.
 монографія «Вплив кліматичних факторів на довговічність
вогнезахисних покриттів для сталевих конструкцій, що спучуються»,
авторський колектив - Нуянзін В.М., Ведула С.А.
Відповідальний: Нуянзін В.М. начальник кафедри ФХОР та ГП
підполковник служби цивільного захисту.
Термін: протягом ІV кварталу п.р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. Питання.
1. Інформацію про підсумки роботи та хід виконання рішень вченої ради
протягом 2017 / 2018 навчального року взяти до відому.
2. Забезпечити інформування про прийняті рішення вченою радою
інституту на офіційному сайті інституту та періодично доводити до членів
вченої ради хід виконання її рішень.
Відповідальний: Биченко С.М.
Термін: протягом навчального року.
Головуючий
Заступник голови вченої ради

О. В. Кириченко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

