Звіт про підсумки роботи
Національного університет цивільного захисту України
за 2019/2020 навчальний рік
Таблиця 1
Ліцензування, акредитація, відкриття нових спеціальностей
Вид діяльності

Спеціальність

Галузь знань

261 Пожежна
безпека

26 Цивільна
безпека

261 Пожежна
безпека

26 Цивільна
безпека

261 Пожежна
безпека

26 Цивільна
безпека

263 Цивільна
безпека

26 Цивільна
безпека

-

-

Акредитовано:

Ліцензовано:
Відкрито нову:

Номер протоколу
рішення
Ліцензований
Акредитаційної
обсяг
комісії та/або
наказу МОН
Рішення НАЗЯВО
про акредитацію
Пожежна
освітньої
безпека
програми від
(перший
16.06.2020 року
рівень вищої
(протокол № 11
освіти)
(28),
Справа №
0246/АС-20)
Рішення НАЗЯВО
Аудит
про акредитацію
пожежної та
освітньої
техногенної
програми від
безпеки
16.06.2020 року
(перший
(протокол № 11
рівень вищої
(28),
освіти)
Справа №
0247/АС-20)
Рішення НАЗЯВО
про акредитацію
Пожежогасіння
освітньої
та аварійнопрограми від
рятувальні
16.06.2020 року
роботи
(протоколу № 11
(перший рівень
(28),
вищої освіти)
Справа №
0248/АС-20)
Рішення НАЗЯВО
Цивільний
про акредитацію
захист (третій
освітньої
рівень вищої
програми від
освіти)
28.01.2020 року
№2(19).2.187
-

2
Таблиця 2
Участь у навчаннях
№
з/п
1.

1.

2.

3.

4.

Місце, дата проведення Кількість учасників
(країна)
від закладу освіти
Участь курсантів (студентів)
Господарство з
обмеженою
відповідальністю «Де
ля Сікотьєр»,
Стажування
(переддипломна)
м. Вернон, регіон
1
практика)
Пуату-Шарант,
(Франція)
16 березня – 29 травня
2020 року
Участь науково-педагогічних (педагогічних) працівників
Навчальний візит до «Universita di
Roma
Tor
Vergata»
для
Університет «Universita
ознайомлення
з
навчальними
di Roma Tor Vergata»,
програмами та методиками курсу
м. Рим,
2
«Реагування
та
захист
від
Італійська Республіка
надзвичайних ситуацій хімічного,
04-07 грудня 2019 року
біологічного
та
радіаційного
характеру»
Wyższa Szkoła
Tehnichna
w Katowicach
м. Катовіце,
1
Республіка Польща
15 січня – 09 травня
2020 року
Підвищення кваліфікації (науковопедагогічне стажування)
Wyższa Szkoła
Tehnichna
w Katowicach
м. Катовіце,
4
Республіка Польща
01-29 вересня
2020 року
Навчальний центр
ОБСЄ та Центр
розмінування
Спеціалізовані навчальні курси,
м. Душанбе,
тренінг рівня EOD-2 з питань
1
Республіка
гуманітарного розмінування
Таджикистан
12 - 28 жовтня
2019 року
Академія кризового
управління та
Міжнародні курси НАТО для
цивільного захисту
експертів з хімічного, радіаційного
м. Арвайлер,
1
та біологічного захисту
Німеччина
01-06 вересня 2019
року
Вид навчання, назва

3
5.
Тренувальний курс «Запобігання
розповсюдження радіоактивних та
небезпечних хімічних речовин» під
егідою
Агентства
зменшення
загрози МО США
6.

7.

Міжнародний семінар з конвенції по
забороні хімічної зброї та хімічної
безпеки та безпечного управління
для держав членів Організації із
заборони хімічної зброї у східній
Європі
Тренінг з фахівцями радіаційного та
хімічного захисту ДСНС з теми
«Основні операції та порядок
користування переносним хімічним
аналізатором ChemPro100i»

8.
Цикл Тренінгів з питань кризового
управління у разі виникнення
надзвичайних
ситуацій
РХБЯ
характеру

9.

10.

11.

12.

13.

Навчання за темою «Emergency
operation centre» при гасінні лісових
пожеж, що проводилось сумісно з
лісовою службою США
Навчальний семінар Об'єднаного
дослідного центру Європейської
Комісії
"Workshopon
ADAM,
RAPID-N and CAPP Capacity
Building Measures"
Міжнародна конференція з питань
захисту критичної інфраструктури
Центральної Європи (ІCCECIP 2019
– International Conferenceon Central
European
CriticalInfrastructure
Protection)
Міжнародний
семінар
“Впровадження Директиви Севeзо
ІІІ
в
Україні”
у
рамках
впровадження
проекту
“Вдосконалення
національної
системи нормативного регулювання
у сфері хімічної безпеки та захисту”
Міжнародний семінар експертів з
хімічної
безпеки
під
егідою
організації заборони хімічної зброї.

Міжрегіональний
центр швидкого
реагування ДСНС
України
м. Ромни,
Україна
09-13 вересня
2019 року
м. Белград,
Сербія
21-23 жовтня
2019 року
м. Київ,
Україна
26-27 листопада
2019 року
Федеральне відомство
у справах захисту
населення та допомоги
при катастрофах
м. Арвайлер,
Німеччина
20-26 жовтня
2019 року
м. Київ,
Україна
03 - 05 грудня
2019 року

1

1

1

1

1

м. Іспра,
Італійська Республіка
13-14 листопада
2019 року

1

м. Будапешт,
Угорщина
18-19 листопада
2019 року

1

м. Київ,
Україна
27 лютого 2020 року

2

м. Трієст, Італія
07 – 12 вересня
2019 року

1

4
Таблиця 3
Участь у конференціях, семінарах
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Вид конференції або семінару, назва
Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми техногенно-екологічної безпеки в
сфері цивільного захисту»
Міжнародна
науково-практична
інтернетконференція «Державне управління у сфері
цивільного захисту: наука, освіта, практика»
Міжнародна науково-практична конференція
молодих учених «Проблеми та перспективи
забезпечення цивільного захисту»
Міжнародна конференція курсантів, студентів,
аспірантів та ад`юнктів «Культура як феномен
людського духу (багатогранність і наукове
осмислення)»
Міжнародна науково-практична конференція
«Problems of Emergency Situations»
XVII
Міжнародна
науково-практична
конференція «Безпека життя і діяльності
людини – освіта, наука, практика»
VIII
Міжнародна
науково-практична
конференція
серед
аспірантів,
слухачів
магістратури
курсантів
і
студентів
«Исторические аспекты, актуальне проблемы и
перспективы развития гражданской защиты»
ХІ
Міжнародна
науково-практична
конференція «Теорія і практика гасіння пожеж
та ліквідації надзвичайних ситуацій»
ХІV
Міжнародна
науково-практична
конференція курсантів та студентів, слухачів та
ад`юнктів
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности: проблемы и перспективы»
ХІ
Міжнародна
науково-практична
конференція молодих вчених, курсантів та
студентів «Проблеми та перспективи розвитку
системи безпеки життєдіяльності»
V
Международная
научно-практическая
конференция
«PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE
DEVELOPMENT»
Науково-практична конференція «Службовобойова
діяльність
Національної
гвардії
України: сучасний стан, проблеми та
перспективи»
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми
бойового
та
логістичного
забезпечення складових сектору безпеки і
оборони України»

Місце проведення

Кількість
учасників

Україна

84

Україна

78

Україна

325

Україна

14

Україна

60

Україна

5

Республіка
Казахстан

3

Україна

7

Республіка Білорусь

2

Україна

8

Україна

3

м. Харків

2

м. Харків

3

5
14.

15.

VI Міжнародна заочна науково-практична
конференція
«Проблемы
обеспечения
безопасности людей при пожаре и взрыве»
ХХІІ Всеукраїнська наукова конференція
молодих
учених
«Актуальні
проблеми
природничих
і
гуманітарних
наук
у
дослідженнях молодих учених»

Республіка Білорусь

5

м. Харків

4

Всього:

607

Таблиця 4
Перелік спеціалізованих вчених рад
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Шифр спеціалізованої вченої ради,
з розгляду яких дисертацій
Д64.707.01 з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата і доктора технічних наук зі
спеціальності 21.06.02 - пожежна безпека
К64.707.02 з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата психологічних наук
за спеціальністю 19.00.09 - психологія діяльності в
особливих умовах
Д64.707.03 з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукових
ступенів кандидата і доктора наук з державного
управління зі спеціальностей 25.00.02 - механізми
державного управління і 25.00.05 - державне
управління у сфері державної безпеки та охорони
громадського порядку
Д64.707.04 з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата і доктора технічних наук зі
спеціальностей 21.02.03 – цивільний захист і 21.06.01 екологічна безпека

Назва галузі знань і
спеціальності
21 Національна безпека
21.06.00 Техногенна
безпека:
21.06.02 - пожежна безпека
19 Психологічні науки
19.00.09 - психологія
діяльності в особливих
умовах
25 Державне управління
25.00.02 - механізми
державного управління;
25.00.05 - державне
управління у сфері
державної безпеки та
охорони громадського
порядку
21 Національна безпека
21.02.00 Воєнна безпека:
21.02.03 - цивільний захист;
21.06.00 Техногенна
безпека:
21.06.01 - екологічна
безпека

Таблиця 5
Робота наукових товариств курсантів і студентів
Кількість осіб
320

Кількість наукових
конференцій, семінарів, у
яких брали участь
15

Кількість робіт, які
зайняли призові місця
65

6
Таблиця 6
Редакційно-видавнича діяльність
Видання закладу освіти
№
з/п.

1.
2.

3.

Вид
видання

Підручник*
Посібник*

Монографія*

всьо
го
най
назва видання*
мен
уван
ь
1
Основи біології людини
5
Основні положення процесу
горіння. Виникнення процесу
горіння.
Правознавство в схемах.
Правові аспекти роботи з
персоналом
Соціально- психологічні
технології відновлення
особистості після
травматичної події
Основи соціальногуманітарної роботи з
персоналом
7
Підвищення ефективності
процесу реагування аварійнорятувальних формувань на
локальні надзвичайні ситуації
шляхом використання
багатофункціональних
комплексів зі змінними
кузовами-контейнерами
Прогнозування надзвичайних
ситуацій, викликаних
пожежами в радіоактивно
забруднених лісових масивах
України за допомогою
безпілотних літальних
апаратів
Інституційність державного
управління у сфері
забезпечення національної
безпеки України: теорія,
методологія та практика
Державні управління
розвитком аграрного сектора
України: теорія, методологія
та практика
Методи ліквідації масштабних
аварій з викидом небезпечних
речовин в атмосферу

поповне
ння
бібліоте
чного
фонду,
прим.
35
170

10

40

Видання інших
установ
поповне
ння
всього
бібліоте
наймен
чного
увань
фонду,
прим.
1
25

7
Гасіння горючих рідин
вогнегасними засобами на
основі пористих матеріалів та
гелеутворюючих складів
Розрахунковоекспериментальна оцінка
надійності гумо-кордних
напірних рукавів
-

Інші
71
видання*
* з урахуванням електронних навчальних видань
4.

10

80

21

35

Таблиця 7
Проведення соціально-гуманітарної роботи
№
з/п.

категорія осіб

1.

ветерани

2.

діти-сироти

3.

діти шахтарів
діти, які є членами
багатодітних сімей
діти, постраждалі
від наслідків аварії
на ЧАЕС
діти, батьки яких
брали участь у
проведені АТО
діти, що мають
статус внутрішньо
переміщеної особи
діти, що мають
статус дитини, яка
постраждала
внаслідок воєнних
дій та збройних
конфліктів

4.
5.

6.

7.

8.

Надання допомоги різним категоріям осіб
кількість
загальна
осіб, яким
кількість
вид наданої допомоги
надано
осіб
допомогу
відвідування за місцем проживання,
лікування та надання посильної
допомоги у межах компетенції;
118
118
безкоштовна медична консультація у
медико-санітарній частині
університету
видача єдиного квитка для
безкоштовного проїзду у
громадському транспорті;
22
22
консультативна (юридична) допомога
з питань отримання пенсії по втраті
годувальника; забезпечення житлом
випускників
3
3
4

4

3

3

16

16

35

35

9

9

консультативна допомога щодо
вирішення питань соціального
характеру

8
Таблиця 8
Проведення інформаційно-пропагандистських заходів
№
з/п.

Категорія осіб

1.

Особи рядового та начальницького
складу університету

2.

Здобувачі вищої освіти університету

3.

Здобувачі вищої освіти університету

4.

Здобувачі вищої освіти університету

5.

Здобувачі вищої освіти університету

6.

Здобувачі вищої освіти університету

Вид заходу
заняття з гуманітарної підготовки
(відповідно до затвердженого Тематичного
плану занять зі службової підготовки на
2019-2020 навчальний рік, затвердженого
наказом НУЦЗ України від 12.08.2019 №
147)
години гуманітарних знань
(щомісяця, відповідно до Тематичного
плану проведення годин гуманітарних знань
з особовим складом факультетів на 20192020 навчальний рік, затвердженого
наказом НУЦЗ України від 02.09.2019
№ 158)
державно-правові інформування присвячені
видатним подіям історичної спадщини
Української держави, діячам мистецтва,
літератури чи театру, державним,
релігійним та міжнародним святам, подіям,
що відбуваються в країнах світу, державі
(щосуботи)
виховання засобами наочної агітації,
використання Інтернет-ресурсів та
поліграфії
екскурсії з відвідуванням об'єктів
культурної спадщини, історико-культурних
заповідників і музеїв, музейних комплексів
та виставок міста Харкова та області,
м. Харків
виставки книг у бібліотеках університету
про історію становлення української
державності, героїку професії пожежнихрятувальників, вітчизняні досягнення у
галузі освіти, науки, культури і спорту

9
Таблиця 9
Проведення профорієнтаційної роботи
№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.

Вид заходу
День відкритих дверей в Національному університеті
цивільного захисту України (2)
Інформаційно-роз’яснювальна робота для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів з питань вступу та
навчання в Національному університеті цивільного
захисту України (щомісяця)
Соціально-просвітницькі акції для школярів та мешканців
Харкова та області:
"Абетка рятувальників" (щокварталу);
"Зробимо життя безпечним разом з НУЦЗ України"
(щокварталу);
"Запобігти. Врятувати. Допомогти." (щокварталу)
Дні цивільного захисту: навчально-тренінгові заняття з
безпеки життєдіяльності для учнів та вчителів (щомісяця)
Проведення профорієнтаційної роботи курсантами та
науково-педагогічними працівниками у закладах освіти
на території України.

Місце проведення

НУЦЗ України
м. Харків

загальноосвітні
навчальні заклади міста
та області,
м. Харків

заклади освіти
областей України

Таблиця 10
Проведення спортивно-масової роботи
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Перелік спортивних секцій
Пожежно-прикладний спорт
Боротьба самбо
Панкратіон
Рукопашний бій
Бокс
Легка атлетика
Поліатлон
Гирьовий спорт
Волейбол
Баскетбол
Міні-футбол
Перетягування канату
Пауерліфтинг
Гімнастика
Настільний теніс
Шахи
Всього:

Кількість
учасників
19
10
7
10
10
12
17
24
20
11
10
9
9
4
5
2
179
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Таблиця 11
Участь закладу освіти у спортивних змаганнях
Вид змагань, назва

Місце проведення

ХХХIV міжнародний марафон
«Визволення »

м. Харків

Чемпіонат України з універсального
бою
Чемпіонат ДСНС України з
легкоатлетичного кросу

м. Тернопіль

Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з
легкоатлетичного кросу серед закладів
вищої освіти МВС
Міжнародний турнір з Араши карате
Міжнародний турнір з військовоспортивного багатоборства
Чемпіонат України з кікбоксингу
Всеукраїнські змагання з кікбоксингу
ISKA з нагоди Дня Збройних Сил
України
Чемпіонат України з панкратіону та
греплінгу
Спартакіада ДСНС з гирьового спорту

м. Львів

м. Одеса
м. Київ
м. Харків
м. Харків
м. Харків
м. Харків
м. Харків

Кількість
учасників/місце
4 чоловіка/
2 перших, 1друге,
1 третє місце
1 чоловік/
1 перше місце
4 чоловіка/
3 перших, 1 третє
місце
5 чоловік/
3 перших, 1 друге
місце
1 чоловік/
1 друге місце
8 чоловік/
2 перших, 2 других,
4 третіх місця
3 чоловіка/
3 перших місця
5 чоловік/
5 перших місць
2 чоловіка/
2 третіх місця
5 чоловік/
2 перших, 1друге,
2 третіх місця

Таблиця 12
Проведення культурно-масової роботи
№
з/п
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Перелік гуртків
Вокальний ансамбль «Аніма»
Танцювальний колектив «Флейм»
Команда КВК «Люди в погонах»
Літературний гурток «Джерело»
Мальовничий гурток
Театральний гурток «Лицедії»
Вокально-інструментальний ансамбль
Духовий оркестр
Всього:

Кількість
учасників
12
32
12
11
7
11
9
18
81
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Таблиця 13
Участь закладу освіти у культурних заходах
№
з/п
1.

2.

3.

Вид заходу, назва

Місце проведення

Назва гурту/місце

ІІІ етап патріотичної акції Всеукраїнської
асоціації ветеранів війни та служби
цивільного захисту «Естафета поколінь»

м. Харків

Вокальний
колектив
«Аніма»,
Духовий оркестр,
Літературний
гурток
«Джерело»,
Танцювальний
колектив
«Флейм»,
Команда КВК
«Люди в
погонах»,
Театральна студія
«Лицедії»

Всеукраїнська громадська акція
«Запобігти. Врятувати. Допомогти» в
рамках Покровського ярмарку

м. Запоріжжя

Вокальний
колектив «Аніма»

Участь в 41-му Міжнародному фестиваліконкурсі «Салют, Карпати, Буковель»

Івано-Франківська
область
с. Буковель

Танцювальний
колектив "Флейм"

4.

5.

Урочисте відкриття та закриття змагань з
гирьового спорту у залік Спартакіади–2020
ДСНС України серед працівників органів
та підрозділів цивільного захисту

м. Харків

Зимовий «Кубок сміху» Подільської ліги
КВК

м. Хмельницький

Вокальний
колектив
«Аніма»,
Духовий оркестр,
Літературний
гурток
«Джерело»,
Танцювальний
колектив
«Флейм»,
Команда КВК
«Люди в
погонах»,
Театральна студія
«Лицедії»
Команда КВК
«Люди в погонах»
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Таблиця 14
Удосконалення навчально-матеріальної бази
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
№
з/п
1.
2.

Аудиторно-лабораторний фонд
загальна
Вид аудиторії
кількість
Лекційна аудиторія
19
Аудиторія загального призначення
17
Лабораторія
21
Спеціалізований клас
29
Комп'ютерний клас
12
Спортивний зал
2
Зал боротьби
1
Зал боксу
1
Тренажерна зала
2
Спортивний майданчик
1
Навчальна башта
3
База ГДЗС
1
Теплодимокамера
1
Бібліотека
2
Навчальна пожежно-рятувальна частина
2
Навчальний полігон (урочище Фігуровка)
1
Навчально-тренувальний полігон «Смуга
1
психологічної підготовки рятувальника»
Майданчик підготовки фахівців піротехнічних
1
підрозділів
Манеж
закритий
пожежно-рятувальної
1
підготовки
Манеж закритий верхолазної підготовки
1
Навчально-науково-виробничий центр
1
Центр
впровадження
психотренінгових
1
технологій (багатофункціональний)
Клуб
2
Їдальня
2
Гуртожиток
5
Медичний пункт
2
Комп'ютерна і оргтехніка
Вид техніки
Комп'ютерна техніка
Оргтехніка

загальна
кількість
542
247

з них знову Примітка
створених

з них
придбано у
Примітка
звітній
період
26
11

Будівництво
№
з/п

Вид будівлі
-

Розпочато/закінчено
будівництво (рік)
-

Примітка
-

