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
30 листопада 2018 року
м. Черкаси
№3
початок: 10.00
закінчення: 11.00
Голова вченої ради: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 15 членів Вченої ради з 19:
Тищенко О.М. к.т.н., проф., Поздєєв С.В. д.т.н., проф., Кришталь Т.М.
д.економ.н., доц., Кириченко О.В. д.т.н., с.н.с., 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., Биченко А.О. к.т.н., доц.; Биченко С.М. к.і.н., доц.,
Куценко С.В. к.т.н., доц., Іващенко О.А. к.пед.н., доц., Неймет В.А.,
Головко Д.І., Конельська А.А.
Запрошені: Мирошник О.М. начальник навчально-науково-виробничого
відділу підполковник служби цивільного захисту, Школяр Є.В. начальник
ад’юнктури майор служби цивільного захисту, керівники НДР (ДКР)
Покалюк В.М., Нуянзін В.М., Дивень В.І., Нуянзін О.М., керівники
ад’юнктів Сідней С.О., Швиденко А.В.
Порядок денний:
1. Про надання дозволу на здійснення наукового керівництва ад’юнктами і
затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів роботи
ад’юнктів інституту.
Інформація: Школяр Є.В. начальник ад’юнктури майор служби
цивільного захисту.
2. Про розгляд заключних (проміжних) звітів з НДР (ДКР) за 2018 рік та
технічних завдань на науково-дослідні роботи, включені до плану з наукової і
науково-технічної діяльності ДСНС України на 2019 рік.
Інформація: Мирошник О.М. начальник навчально-науково-виробничого
відділу підполковник служби цивільного захисту, керівники НДР (ДКР).
3. Про порядок скликання Конференції трудового колективу інституту та
норми представництва структурних підрозділів.
Інформація: Биченко С.М.
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4. Про реорганізацію юридичної служби та внесення змін до штату інституту.
Інформація: Лесечко Д.В. заступник начальника інституту з персоналу
полковник служби цивільного захисту.
5. Про рекомендацію до друку наукових видань.
Інформація: Биченко С.М.
6. Про видачу дипломів Державного зразка з відзнакою відмінникам навчання
випускникам 2018 року першого (бакалаврського) рівня освіти заочної форми
навчання.
Інформація: Биченко С.М.
1. СЛУХАЛИ:
Школяра Є.В. - надання дозволу на здійснення наукового керівництва
ад’юнктами і затвердження тем дисертаційних досліджень та
індивідуальних планів роботи ад’юнктів інституту (доповідь до
протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити теми дисертаційних досліджень, індивідуальні плани роботи
та призначити наукових керівників ад’юнктам інституту набору 2018 року:
Сидоруку Олександру Валерійовичу - «Удосконалення розрахункового
методу оцінки класу вогнестійкості несучих армокам’яних стін».
Науковий керівник – Щіпець Станіслав Дмитрович, к. т. н.
Ткаченку Євгену Григоровичу - «Удосконалення методу розрахунку стале
залізобетонних конструкцій на основі сталевих профілів на
вогнестійкість».
Науковий керівник – Сідней Станіслав Олександрович, к. т. н.
Змазі Миколі Івановичу - «Розрахунковий метод оцінювання вогнезахисної
здатності вогнестійкої фанери для дерев’яних балок».
Науковий керівник – Сідней Станіслав Олександрович, к. т. н.
Михайлишину Миколі Романовичу - «Динаміка теплових процесів за умов
пожежі на складах нафти і нафтопродуктів».
Науковий керівник – Семерак Михайло Михайлович, д. т. н., професор.
Радченку Валерію Андрійовичу - «Розрахунковий метод прогнозування
прогресуючого руйнування внаслідок пожежі будівель із збірним
залізобетонним каркасом».
Науковий керівник – Швиденко Андрій Валерійович, к. т. н., доцент.
Відповідальні: Школяр Є.В. начальник ад’юнктури майор служби
цивільного захисту
Термін: до 10.12.2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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2. СЛУХАЛИ:
Мирошника О.М. – про розгляд заключних (проміжних) звітів з НДР (ДКР) за
2018 рік та технічних завдань на науково-дослідні роботи, включені
до плану з наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України на
2019 рік. (доповідь до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати до затвердження заключні звіти щодо виконання
наукових робіт на теми «Розробка науково обґрунтованих технічних рішень
щодо підвищення ефективності захисту рятувальників від інтенсивного
теплового випромінювання», «Розробка web-сервісу для проведення аварійної
оцінки обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та
транспорті», «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» та проміжний звіт за темою «Оцінка кількісних показників
докритичних та критичних параметрів технологічних процесів для
проектування автоматизованих систем раннього виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки.
Частина 1. Склади нафти та нафтопродуктів».
2. Подати заключні звіти Замовникам та отримати акти приймання робіт.
Відповідальні: навчально-науково-виробничий відділ (Некора О.В.)
керівники наукових робіт (Покалюк В.М., Нуянзін В.М., Дивень В.І.)
Термін: до 20.12.2018 р.
3. Оформити обліково-звітні документи щодо реєстрації заключних
(проміжних) етапів наукових робіт.
Відповідальні: навчально-науково-виробничий відділ (Некора О.В.)
керівники наукових робіт (Покалюк В.М., Нуянзін В.М., Кириченко
О.В.)
Термін: до 10.12.2018 р.
4. Рекомендувати до затвердження проекти технічних завдань на
виконання науково-дослідних робіт на теми:
«Розробка розрахункового методу оцінки межі вогнестійкості будівельних
конструкцій кабельних тунелів» (замовник: Департамент запобігання
надзвичайним ситуаціям ДСНС України; термін виконання: 01.2019-12.2020;
керівник - к.т.н. Нуянзін О.М.),
«Розробка рекомендацій щодо відбору проб для контролю небезпек
хімічного та радіоактивного походження» (замовник: Департамент організації
заходів цивільного захисту ДСНС України; термін виконання: 01.201912.2020; керівник – к.т.н. Нуязнін В.М.).
Відповідальні: Нуянзін В.М., Нуянзін О.М., Некора О.В.
Термін: до 05.12.2018 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про порядок скликання Конференції трудового колективу
інституту та норми представництва структурних підрозділів.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію ученого секретаря Биченка С.М. взяти до відому.
2. Встановити наступні норми представництва структурних підрозділів
інституту до складу Конференції трудового колективу Інституту:
Факультет оперативно-рятувальних сил – 22 делегати з числа науковопедагогічних працівників (далі – НПП), 5 з числа здобувачі вищої
освіти (далі – ЗВО);
Факультет пожежної безпеки – 22 з числа НПП, 5 з числа ЗВО;
Факультет цивільного захисту – 27 з числа НПП, 5 з числа ЗВО;
Управління інституту – 3 з числа НПП, 3 працівника;
Підрозділи забезпечення інституту – 1 працівник;
Відділ служби, курси та НПРЧ інституту – 1 працівник;
Разом 94 делегати.
3. Скликати Конференцію трудового колективу Інституту 04.12.2018 року
о 15.00 годині у відповідності до чинного законодавства.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів інституту, голова
профкому Іващенко О.А., Биченко С.М.
Термін: 04.12.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Лесечка Д.В. – про реорганізацію юридичної служби, внесення змін до штату
інституту (доповідна до протоколу додається).
Зазначив, що для забезпечення належного рівня організації правової
роботи в інституті пропонується утворити юридичне відділення розширивши
штатну чисельність юридичної служби інституту на одну посаду.
З метою забезпечення виконання поставлених перед факультетом
оперативно-рятувальних сил завдань, пропонується ввести до складу
факультету посаду старшини за рахунок вилучення посади інструктора-водія
відділення навчальних машин навчальної пожежно-рятувальної частин.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити реорганізацію юридичного сектору шляхом утворення
юридичного відділення розширивши штатну чисельність юридичної служби
інституту на одну посаду.
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2. Ухвалити зміни до штату факультету оперативно-рятувальних сил
шляхом введення до складу факультету посаду старшини за рахунок
вилучення посади інструктора-водія відділення навчальних машин навчальної
пожежно-рятувальної частини.
Відповідальні: Лесечко Д.В.
Термін: 20.12.2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку видань.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку видання:
 навчальний посібник «Державне регулювання діяльності у сфері
цивільного захисту» за загальною редакцією Кришталь Т. М. Авторський
колектив: Білека А. А., Горбаченко Ю. М., Пасинчук К. М., Тищенко Є. О.
Відповідальний: Кришталь Т.М. завідувач кафедри управління в сфері
цивільного захисту.
Термін: протягом ІV кварталу п.р.
 збірник наукових праць інституту «Надзвичайні ситуації: попередження
та ліквідація» 2018 року № 3.
Відповідальний: Школяр Є.В. відповідальний секретар збірника
наукових праць інституту
Термін: 4 квартал 2018.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
6. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про видачу дипломів Державного зразка з відзнакою
відмінникам навчання випускникам 2019 року першого
(бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання (доповідна до
протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Видати дипломи Державного зразка з відзнакою особам, які здобули
ступінь бакалавра і отримали підсумкові оцінки «відмінно» за національною
шкалою не менше як 75 відсотків з усіх навчальних дисциплін та
індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших
навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», склали всі
форми атестації на оцінки «відмінно»:
Григоренко Ганні Василівні;
Захаровій Світлані Григорівні;
Озеран Світлані Іванівні;
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як виняток за умови успішної атестації:
Тертичко Марині Володимирівні – 30.11.2018 р.;
Бамбульській Катерині Романівні – 04.12.2018 р..
Відповідальний: Блажко О.Д.
Термін: грудень 2018.
Голова вченої ради

О. Т. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

