
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
13 червня 2018 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 10 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 29 членів вченої ради з 35: 

д.держ.упр., проф. Садковий В.П., д.держ.упр., доц. Коврегін В.В., 

к.психол.н., проф. Назаров О.О., д.т.н., проф. Андронов В.А., д.т.н., доц. 

Семків О.М., к.психол.н., с.н.с. Побідаш А.Ю., к.т.н., доц. Удянський М.М., 

к.психол.н., доц. Титаренко А.В., д.держ.упр., доц. Ромін А.В., к.т.н., доц. 

Маладика І.Г., к.психол.н., доц. Снісаренко А.Г., к.пед.н. Гора В.А., д.т.н., 

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

д.т.н., проф. Чуб І.А., д.т.н., проф. Вамболь С.О., д.т.н., проф. Басманов О.Є., 

д.т.н., с.н.с. Тарасенко О.А., д.ф-м.н., проф. Акіньшин В.Д., д.психол.н., 

проф. Грибенюк Г.С., Куліш В.М., Дорошенко Д.О., Конельська А.А., 

Головко Д.І., Кришталь Д.О., Чистякова Л.І., Молодика Є.А., д.держ.упр., 

проф. Домбровська С.М. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

I. Про діяльність факультету техногенно-екологічної безпеки. 

 

II. Про рекомендації покращення практичної складової навчання з 

підготовки здобувачів вищої освіти в НУЦЗ України. 

 

III. Про розгляд робочих навчальних планів на 2018/2019 навчальний 

рік. 

 

IV. Звіт про хід дисертаційних досліджень докторантів університету. 

 

V. Про стан роботи з відбору кандидатів на навчання до університету у 

2018/2019 навчальному році. 



VI. Про розгляд видань. 

 

VII. Про виконання рішень вченої ради університету. 

 

VIII. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у серпні 

2018 р. 
 

 

I. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про діяльність факультету техногенно-екологічної 

безпеки взяти до відома. 

2. Роботу факультету техногенно-екологічної безпеки визнати 

задовільною. 

 

II. УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти до уваги та схвалити пропозиції робочої групи 

факультетів, науково-методичного центру та навчально-методичного відділу 

щодо рекомендацій покращення практичної складової навчання з підготовки 

здобувачів вищої освіти (курсантів) освітнього ступеню бакалавра в 

Національному університеті цивільного захисту України. 

 

2. Передбачити, починаючи з 2018-2019 навчального року, 

виконання заходів з покращення практичної складової навчання з підготовки 

здобувачів вищої освіти (курсантів) освітнього ступеню бакалавра в 

Національному університеті цивільного захисту України. 

Відповідальні: керівники факультетів, кафедр, НМВ, НПРЧ. 

Термін – до 25.08.2018 р. 

 

3. На вчених радах факультетів обговорити та надати до навчально-

методичного відділу пропозиції щодо покращення практичної складової 

підготовки фахівців освітнього ступеню бакалавра за відповідними 

спеціальностями. 

Відповідальні: керівники факультетів, НМВ. 

Термін – до 01.08.2018 р. 

 

4. Протягом 2018-2019 навчального року навчально-методичному 

відділу, факультетам, кафедрам та навчальній пожежно-рятувальній частині 

опрацювати та запровадити конкретні заходи щодо покращення практичної 

складової підготовки фахівців освітнього ступеню бакалавра за відповідними 

спеціальностями в освітню діяльність. 

Відповідальні: керівники факультетів, кафедр, НМВ, НПРЧ. 

Термін – до 25.06.2019 р. 

 

III. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити робочі навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік 

відповідно до додатку №1 (на оптичному носієві). 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 



1. Інформацію щодо роботи докторанта університету Іванця Г.В. 

взяти до відома. 

2. Вважати роботу докторанта університету Іванця Г.В., за 2017-

2018 навчальний рік задовільною, індивідуальний план роботи - виконаним. 

3. Подальше перебування в докторантурі Іванця Г.В. вважати 

доцільним. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо відбору кандидатів на навчання до університету у 

2018/2019 навчальному році взяти до відома. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити до друку навчальний посібник «Сучасні засоби 

автоматичного пожежогасіння» авторів: Антошкіна О.А., Бондаренка С.М., 

Дерев’янка О.А., Дурєєва В.О., Котова А.Г., Литвяка О.М., Муріна М.М. 

2. Затвердити до друку підручник «Пожежна профілактика в 

населених пунктах» авторів: Луценка Ю.В., Олійник О.Л., Уварова Ю.В., 

Удянського М.М., Чуба І.А., Ярового Є.А. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

VIII. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у серпні 2018 року 

наступні питання: 

1. Про підсумки роботи університету за 2017/2018 та основні 

завдання на 2018/2019 навчальні роки. 

2. Про затвердження плану основних заходів НУЦЗ України на 

2018/2019 навчальний рік. 

3. Інформація про закупівлі університету за ІІ квартал 2018 р. та 

план закупівель на ІІІ квартал 2018 р. 

4. Про надання статусу «Відмінника університету». 

5. Про розгляд протоколу конкурсної комісії «Кращий викладач 

року». 

6. Про розгляд кандидатур на вступ до докторантури та ад’юнктури 

університету у 2018 році. 

 

 

 

Голова вченої ради       В.П. Садковий 

 

Учений секретар        А.Ю. Побідаш 


