
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
25 травня 2017 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 10 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 25 членів вченої ради з 34: 

д.н. з ДУ, проф. Садковий В.П., к.т.н., доц. Коврегін В.В., к.психол.н., проф. 

Назаров О.О., д.т.н., доц. Попов В.М., д.т.н., проф. Андронов В.А., 

к.психол.н., с.н.с. Побідаш А.Ю., к.т.н., доц. Безуглов О.Є., к.психол.н., доц. 

Куфлієвський А.С., к.т.н., доц. Удянський М.М., к.т.н., доц. Мєтєльов О.В., 

к.т.н., доц. Качкар Є.В., к.і.н., Гора В.А., к.т.н. Щіпець С.Д., д.т.н., с.н.с. 

Соболь О.М., д.т.н., доц. Кірєєв О.О., д.б.н., проф. Перелигіна Л.А., д.т.н., 

проф. Вамболь С.О., д.т.н., проф. Басманов О.Є., д.т.н., с.н.с. Тарасенко О.А., 

Дядченко А.В., Дорошенко Д.О., Кучер Ю.М., Лисенко А.О., к.т.н., доц. 

Кустов М.В., Чистякова Л.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про діяльність факультету пожежної безпеки. 

 

ІІ. Про відрахування ад’юнкта. 

 

ІІІ. Про зміну теми дисертаційного дослідження. 

 

ІV. Звіт про хід дисертаційних досліджень докторантів університету. 

 

V. Про розгляд видань. 

 

VІ. Розгляд Положення про планування та облік навантаження науково-

педагогічних працівників в НУЦЗ України. 

 

VІІ. Розгляд звіту про самоаналіз кафедри пожежно-профілактичної 

роботи Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 



НУЦЗ України щодо акредитації за другим(магістерським) рівнем вищої 

освіти за спеціальністю «Пожежна безпека». 

 

VІІІ. Про надання за підсумками навчального процесу дипломів з 

відзнакою слухачам – іноземцям. 

 

IX. Розгляд змін до Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2017 році. 

 

X. Розгляд проекту плану роботи Вченої ради НУЦЗ України на 

2017/2018 навчальний рік. 

 

XI. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у червні 2017 

р. 

 

 

І. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про діяльність факультету пожежної безпеки взяти 

до відома. 

2. Роботу факультету пожежної безпеки визнати задовільною. 

3. Основними завданнями факультету на наступний рік вважати: 

- забезпечити участь науково-педагогічних працівників у науково-

практичних конференціях в Університеті та інших вищих навчальних 

закладах, як України так і за кордоном; 

- закріпити позитивну динаміку щодо публікації монографій 

науковими та науково-педагогічними працівниками (у 2016-2017 

навчальному році на факультеті видано 2 монографії); 

- закріпити позитивну тенденцію до збільшення кількості поданих 

заявок на отримання охоронних документів (патентів, авторських свідоцтв) – 

не менше 2-х патентів на факультеті; 

- збільшити кількість публікацій наукових статей у збірках 

(журналах), що входять до переліку міжнародних науко-метричних баз даних 

Scopus; 

- проводити роботу по створенню на кафедрах факультету 

виставкових експонатів, науково-дослідних установок, комп’ютерних 

програм; 

- продовжувати роботу з удосконалення навчально-матеріальної 

бази структурних підрозділів факультету; 

- забезпечити проведення силами працівників, курсантів, студентів 

та слухачів профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах на території 

України з виїздом в області та підтримувати з ними постійний зв'язок. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

Відрахувати ад’юнкта денної форми навчання капітана служби 

цивільного захисту Конюхову К.Ю. у зв’язку з виконанням у повному обсязі 

індивідуального плану роботи та подачею дисертаційної роботи до 

спеціалізованої вченої ради. 

 



ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертаційного дослідження Афанасьєвої Н.Є. у 

наступній редакції: «Психологічне консультування фахівців екстремального 

профілю: теорія, методологія, практика». 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо роботи докторанта університету Кустова М.В. 

взяти до відома. 

2. Вважати роботу докторанта університету Кустова М.В., за 2016-

2017 навчальний рік задовільною, індивідуальний план роботи - виконаним. 

3. Подальше перебування в докторантурі Кустова М.В. вважати 

доцільним та рекомендувати подовжити його перебування в докторантурі. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити до друку: 

1. Монографію «Соціально-психологічні детермінанти виникнення 

бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної 

операції» авторів: Кравченко К.О., Тімченко О.В. 

2. Монографію «Психологічне консультування фахівців 

екстремального профілю: теорія, методологія, практика» автора 

Афанасьєвої Н.Є. 

3. Навчальний посібник «Технологія захисту дисертації» автора 

Домбровської С.М. 

 

VІ. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Положення про планування та облік навантаження науково-

педагогічних працівників в НУЦЗ України. 

 

VІІ. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Звіт про самоаналіз кафедри пожежно-профілактичної роботи 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України щодо акредитації за другим(магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю «Пожежна безпека». 

 

VІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Надати за підсумками навчального процесу дипломи з відзнакою за 

освітнім ступенем «бакалавр» слухачам – іноземцям: 

1. Джабієв Теймур Надір огли (спеціальність «Пожежна безпека»); 

2. Мамєдов Заман Махір огли (спеціальність «Пожежна безпека»); 

3. Мамедов Камран Алі огли (спеціальність «Психологія»); 

4. Рустамов Малік Бабакиши огли (спеціальність «Пожежна 

безпека»); 

5. Тагієв Раміз Фірудін огли (спеціальність «Пожежна безпека»). 

 

IX. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити зміни до Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2017 році. 

 



X. УХВАЛИЛИ 


