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
21 червня 2018 року

м. Черкаси

№ 11

початок: 09.00
закінчення: 10.00
Головуючий: 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., 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.,
Маладика І.Г. к.т.н., доц., Архипенко В.О. к.пед.н., 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., Цвіркун С.В. к.т.н., доц., Головко Д.І., Конельська А.А.
Запрошені: начальник навчально-методичного відділу підполковник служби
цивільного захисту Джулай О.М.
Порядок денний:
1. Про перерозподіл годин навчальних дисциплін на 2018/2019 навчальний рік.
Інформація: начальник навчально-методичного відділу підполковник
служби цивільного захисту Джулай О.М.
2. Про діяльність факультету цивільного захисту за рік.
Інформація: начальник факультету підполковник служби цивільного
захисту Гора В.А.
3. Про ухвалення плану роботи вченої ради інституту на 2018/2019 навчальний
рік.
Інформація: Биченко С.М.
4. Про рекомендацію до друку видань.
Інформація: Биченко С.М.
5. Про внесення змін до Положення про інститут та скликання Конференції
трудового колективу інституту.
Інформація: Биченко С.М.
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І. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про перерозподіл годин навчальних дисциплін на 2018/2019
навчальний рік (доповідна записка до протоколу додається.)
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо перерозподілу годин навчальних дисциплін на 2018/2019
навчальний рік взяти до відому.
2. Ухвалити перерозподіл годин навчальних дисциплін за напрямками
підготовки факультетів.
Відповідальні:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник служби цивільного захисту Джулай О.М., керівники
факультетів та кафедр.
Термін до 01.09.2018.
3. Рекомендувати керівництву інституту здійснити організаційні штатні
заходи по кафедрі безпеки об’єктів будівництва та охорони праці факультету
пожежної безпеки, кафедрі управління у сфері цивільного захисту факультету
цивільного захисту, кафедрі техніки та засобів цивільного захисту і кафедрі
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт факультету оперативнорятувальних сил в межах існуючої штатної чисельності інституту.
Відповідальні:
начальник
навчально-методичного
відділу
підполковник служби цивільного захисту Джулай О.М., начальник
відділу персоналу підполковник служби цивільного захисту
Зажома В.М., керівники факультету та кафедри.
Термін до 01.09.2018.
4. Ухвалити навчальні програми підготовки фахівців цивільного захисту.
Відповідальні:
начальник
навчально-методичного
підполковник служби цивільного захисту Джулай О.М.
Термін до 01.09.2018.

відділу

(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Гору В.А. – про діяльність факультету цивільного захисту за рік (доповідь до
протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо діяльності факультету цивільного захисту за звітній
період взяти до відому.
2. Пріоритетними напрямками наукової діяльності факультету вважати:
2.1. Забезпечення кафедр факультету науково-педагогічними працівниками
з числа докторів наук та філософії, доцентів та професорів.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – постійно.
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2.2. Відновлення використання у наукових дослідженнях лабораторної бази
для проведення вогневих випробувань матеріалів та досліджень небезпечних
речовин.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – протягом наступного навчального року.
2.3. Продовжити публікації наукових статей у збірках (журналах), що
входять до переліку міжнародних науко-метричних баз даних Scopus або Web
of Science.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
2.4. Забезпечити проведення первинної акредитаційної експертизи
підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» в галузі знань 26 «Цивільна безпека»
та «081 Право» у галузі знань «08 Право».
Відповідальні: Гора В. А., Швиденко А. В., Кришталь Т. М.
Термін – жовтень 2018 року та квітень 2019 року.
2.5. Забезпечити сприятливі умови для діяльності Полонійного центру
інституту.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
2.6. Налагодити співпрацю з Головним центром підготовки особового
складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря
Момота щодо вивчення досвіду з підготовки фахівців по застосуванню
сучасних приладів контролю за станом екологічної безпеки, а також з
методичного та технічного забезпечення мовної підготовки професійного
спрямування.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – до 01.10.2018.
2.7. Розглянути на засіданні вченої ради факультету результати перевірки
стану виконання науково-дослідних робіт та плану роботи співробітниками
науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки за перше
півріччя 2018 року.
Відповідальні: Гора В.А., начальник лабораторії.
Термін – до 01.09.2018.
3. Підвищити якість освітньої діяльності шляхом:
3.1. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду навчальних
програм.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
3.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
3.3. Використання матеріально-технічних ресурсів навчально-лабораторної
бази факультету для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної
роботи курсантів та студентів.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
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3.4. Розширення методичних прийомів та засобів навчання під час
проведення практичних занять з дисциплін за напрямками кафедр факультету
в питаннях відпрацювання навичок і вмінь з психологічної, медичної та мовної
підготовки здобувачів вищої освіти.
Відповідальні: Гора В.А., керівники кафедр.
Термін – протягом року.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про ухвалення плану роботи вченої ради інституту на
2018/2019 навчальний рік (проект плану до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити план проведення засідань вченої ради інституту на 2018/2019
навчальний рік.
Відповідальний: Биченко С.М.
Термін: до 01.07.2018 р
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про рекомендацію до друку видань (витяги з протоколів
кафедр та рецензії до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати до друку видання:
 навчальний посібник «Основи теорії фізичного виховання (теоретичний
курс для курсантів і студентів спеціальних вищих навчальних закладів)» під
загальної редакцією Глазиріна І.Д.;
 «Українсько-польсько-англійсько-російский
словник
пожежних
термінів» авторський колектив Ігревська С., Лукашенко Л., Хряпак С.,
Чубіна Т.
Відповідальний: керівники кафедр спеціальної та фізичної підготовки,
суспільних наук.
Термін: протягом ІІІ кварталу 2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
5. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про внесення змін до Положення про Черкаський інститут
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України та скликання Конференції
трудового колективу інституту.
Відзначив, що на виконання Законів України («Про освіту» від
05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII в
редакції від 25.07.2018), необхідно внести зміни в Положення про інститут, а
саме: слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити на
слова «заклад вищої освіти». Запропонував винести на погодження
Конференції трудового колективу інституту Положення про Черкаський
інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України у новій редакції.
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ВИРІШИЛИ:
1. Винести на погодження Конференції трудового колективу інституту
Положення про Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України у новій
редакції.
Відповідальний: секретар вченої ради Биченко С.М.
Термін: до 25.07.2018 р.
2. Скликати Конференцію трудового колективу інституту 25.07.2018 р.
Відповідальний: Голова профспілкової організації
Іващенко О.А.
Термін: 25.07.2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)

інституту

Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

