
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
28 серпня 2018 року 

 

м. Харків 

 

№ 12 

 

 

початок: 13.30 

закінчення: 15.00 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 28 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., доц. Попов В.М., 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., к.психол.н., 

доц. Куфлієвський А.С., д.держ.упр., доц. Ромін А.В., к.т.н., доц. 

Мєтєльов О.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. Вамболь С.О., д.т.н., проф. 

Басманов О.Є., д.т.н., с.н.с. Тарасенко О.А., к.психол.н., проф. 

Кришталь М.А., Куліш В.М., Дорошенко Д.О., к.т.н., доц. Кустов М.В., 

Чистякова Л.І., Молодика Є.А., д.держ.упр., проф. Домбровська С.М. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

к.філол.н., доц. Богданова І.Є., д.т.н., доц. Вамболь В.В., д.т.н., проф. 

Комяк В.М., д.т.н., проф. Кривцова В.І., д.т.н., проф. Куценко Л.М., к.т.н., 

проф. Сенчихін Ю.М., д.т.н., с.н.с. Соболь О.М., д.т.н., с.н.с. Тарасенко О.А., 

д.держ.упр., с.н.с. Шведун В.О., д. філос. н., проф. Юрченко Л.І. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

I. Про обрання на вакантні посади. 

 

II. Про присвоєння вченого звання. 

 

III. Про надання творчої відпустки. 

 

IV. Про розгляд плану основних заходів НУЦЗ України на 2018-2019 



навчальний рік. 

 

V. Інформація про закупівлі університету за ІІ квартал 2018 р. та план 

закупівель на ІІІ квартал 2018 р. 

 

VI. Про розгляд кандидатур на вступ до докторантури університету. 

 

VII. Про розгляд кандидатур до участі в обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини – кращі імена». 

 

VIII. Про розгляд протоколу конкурсної комісії «Кращий викладач 

року». 

 

IX. Про розгляд видань. 

 

X. Про розгляд проектів заявок на виконання НДР за замовленням 

Департаменту реагування на надзвичайні ситуації апарату ДСНС на 

2019 р. 
 

XI. Про навчання за індивідуальним графіком курсантів та студентів. 

 

XII. Про підсумки роботи університету за 2017-2018 та основні завдання 

на 2018-2019 навчальні роки. 

 

XIII. Про розгляд робітничої програми та тематичного плану з 

напрямку «Висотна підготовка спеціальних підрозділів МВС». 

 

XIV. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у вересні 

2018 р. 
 
 

I. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду завідувача кафедри мовної підготовки, кандидата філологічних наук, 

доцента Богданової Ірини Євгеніївни. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри фізико-математичних дисциплін, доктора 

технічних наук, професора Комяк Валентини Михайлівни. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри фізико-математичних дисциплін, доктора 

технічних наук, професора Кривцової Валентини Іванівни. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 



4. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки, 

доктора технічних наук, професора Куценка Леоніда Миколайовича. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

5. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, 

кандидата технічних наук, професора Сенчихіна Юрія Миколайовича. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

6. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту, доктора технічних наук, старшого наукового 

співробітника Соболя Олександра Миколайовича. 

Результати голосування: "За" - 27, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

7. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду завідувача кафедри фізико-математичних дисциплін, доктора 

технічних наук, старшого наукового співробітника Тарасенка Олександра 

Андрійовича. 

Результати голосування: "За" - 27, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

8. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду завідувача кафедри менеджменту, доктора наук з державного 

управління, старшого наукового співробітника Шведун Вікторії 

Олександрівни. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

9. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, доктора 

філософських наук, професора Юрченко Любові Іванівни. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

 

II. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання професора по кафедрі охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки факультету техногенно-екологічної безпеки, доктору технічних наук, 

доценту Вамболь Віолі Владиславівні. 

Результати голосування: "За" - 27, "Проти" - немає, недійсних 

бюлетенів - немає. 

 

III. УХВАЛИЛИ: 

Надати творчу відпустку для завершення оформлення дисертаційної 

роботи та підготовки до захисту заступнику начальника центру-начальнику 

відділу організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру 

Національного університету цивільного захисту України майору служби 

цивільного захисту Рибці Є.О. тривалістю три місяці. 



IV. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити План основних заходів НУЦЗ України на 2018-2019 

навчальний рік. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію про закупівлі університету за ІІ квартал 2018 року та план 

закупівель на ІІІ квартал 2018 року взяти до відома. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати до докторантури Університету Вавренюка Сергія 

Анатолійовича. Науковим консультантом призначити начальника навчально-

науково-виробничого центру, доктора наук з державного управління, 

професора Домбровську Світлану Миколаївну. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до участі в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» у номінації: 

1. «Завідувач кафедри» – начальника кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об'єктів та технологій, доктора технічних наук, старшого 

наукового співробітника підполковника служби цивільного захисту Ключку 

Юрія Павловича. 

2. «Викладач фундаментальних дисциплін» – професора кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, доктора наук з 

державного управління, професора Крюкова Олексія Ігоровича. 

3. «Викладач гуманітарних дисциплін» – доцента кафедри 

соціальних і гуманітарних дисциплін, кандидата психологічних наук, доцента 

Гонтаренко Людмилу Олександрівну. 

4. «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» – професора 

кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту, 

доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Соболя 

Олександра Миколайовича. 

5. «Науковець» – завідувача кафедри менеджменту, доктора наук з 

державного управління, старшого наукового співробітника Шведун Вікторію 

Олександрівну. 

6. «Молодий науковець» – ученого секретаря, кандидата 

психологічних наук, старшого наукового співробітника майора служби 

цивільного захисту Побідаша Андрія Юрійовича. 

 

VIII. УХВАЛИЛИ: 

1. Протокол щодо визначення переможців Конкурсу «Кращий викладач 

року» у 2017-2018 навчальному році серед науково-педагогічних працівників 

в Національному університеті цивільного захисту України взяти до відома. 

2. Визнати переможцями конкурсу «Кращий викладач року» у 2017-

2018 навчальному році серед науково-педагогічних працівників в 

Національному університеті цивільного захисту України у номінації: 

2.1. кращий викладач дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки - ШАРОВАТОВУ Олену Павлівну, доцента кафедри охорони 



праці та техногенно-екологічної безпеки факультету техногенно-екологічної 

безпеки, кандидата педагогічних наук, доцента; 

2.2. кращий викладач дисциплін циклу соціально-гуманітарної 

підготовки - ХАРЛАМОВА Михайла Івановича, доцента кафедри соціальних 

і гуманітарних дисциплін соціально-психологічного факультету, кандидата 

історичних наук, доцента; 

2.3. кращий викладач дисциплін циклу фундаментальної, природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки - КАТУНІНА Альберта 

Миколайовича, доцента кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій факультету пожежної безпеки, кандидата технічних наук, 

старшого наукового співробітника. 

 

IX. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити до друку монографію «Разработка конструктивных методов 

повышения эффективности автоматического обнаружения возгораний в 

компрессорных станциях газотранспортных систем Украины» авторів: 

Андронова В.А., Карпця К.М., Поспєлова Б.Б., Рибки Є.О. 

 

X. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити проект заявки на виконання науково-дослідної роботи за 

замовленням Департаменту реагування на надзвичайні ситуації апарату 

ДСНС на 2019 рік. 

 

XI. УХВАЛИЛИ: 

Дозволити навчання за індивідуальним графіком протягом 1-го 

семестру 2018-2019 навчального руку: 

1. По факультету цивільного захисту: 

1.1  рядовому служби ЦЗ АЛЕКСАНДРОВУ В.Е. 

1.2  рядовому служби ЦЗ БОЙКУ А.Є. 

1.3  рядовому служби ЦЗ ВОРОНЬКУ В.В. 

1.4  рядовому служби ЦЗ ГОРОХОВЦЮ Д.Ю. 

1.5  рядовому служби ЦЗ ГУРОВУ О.О. 

1.6  рядовому служби ЦЗ ЖЕРЕБНОМУ А.С. 

1.7  рядовому служби ЦЗ ЗАГАЙКУ Р.В. 

1.8  рядовому служби ЦЗ КАРАСЮ О.Р. 

1.9  рядовому служби ЦЗ КІЖЕНЦЕВУ В.С. 

1.10  рядовому служби ЦЗ КОНДРАТЕНКУ А.Ю. 

1.11  рядовому служби ЦЗ КОШІЛЮ В.М. 

1.12  рядовому служби ЦЗ КУДРІ О.В. 

1.13  рядовому служби ЦЗ КУЩУ О.С. 

1.14  рядовому служби ЦЗ ЛУПОЛУ С.В. 

1.15  рядовому служби ЦЗ МАРКОБОГУ Д.А. 

1.16  рядовому служби ЦЗ МІЩЕНКУ В.С. 

1.17  рядовому служби ЦЗ ПАЦАНУ Є.О. 

1.18  рядовому служби ЦЗ ПОПРУЗІ О.Ю. 

1.19  рядовому служби ЦЗ СЕРГІЄНКУ А.О. 

1.20  рядовому служби ЦЗ ЦИГАНКУ Р.О. 

1.21  рядовому служби ЦЗ ШЕСТОПАЛОВУ А.І. 



1.22  рядовому служби ЦЗ ЯРЕМЕНКУ О.І. 

1.23  студенту ГРЯНКУ Ю.М. 

1.24  студенту СКОРИКУ Я.О. 

1.25  студенту ТАРАСОВУ П.С. 

2. По факультету оперативно-рятувальних сил: 
2.1  рядовому служби ЦЗ АНТОНЕНКУ С.М. 

2.2  рядовому служби ЦЗ БАБИЧУ М.В. 

2.3  рядовому служби ЦЗ ГОЛУБЕВУ Є.В.. 

2.4  рядовому служби ЦЗ ДОВГАЛЮ О.Ю. 

2.5  рядовому служби ЦЗ ЗЕЛИКУ О.В. 

2.6  рядовому служби ЦЗ ЗІНЧУКУ Д.О. 

2.7  рядовому служби ЦЗ ЗІНЯКУ А.С. 
2.8  рядовому служби ЦЗ КОМАРОВУ О.О. 

2.9  рядовому служби ЦЗ КОНДРАТЮКУ І.С. 

2.10  рядовому служби ЦЗ КРАДОЖОНУ В.А. 

2.11  рядовому служби ЦЗ КУЛИКУ В.О. 

2.12  рядовому служби ЦЗ КУРАСОВУ В.В. 

2.13  рядовому служби ЦЗ ЛИСЕНКУ О.О. 

2.14  рядовому служби ЦЗ НАВОДНИЧОМУ В.О. 

2.15  рядовому служби ЦЗ НОСУ В.М. 

2.16  рядовому служби ЦЗ ОНАЦЬКІЙ А.В. 

2.17  рядовому служби ЦЗ ПАХОТІ М.М. 

2.18  рядовому служби ЦЗ ФЕСЕНКУ В.М. 

2.19  рядовому служби ЦЗ ФОКІНУ В.В. 

2.20  рядовому служби ЦЗ ХОРОШЕВУ Р.О. 

2.21  рядовому служби ЦЗ ЯКУШКУ О.М. 

2.22  студенту ДИКАНЮ О.А. 

2.23  студенту НОВИЦЬКОМУ В.С. 

2.24  студенту ПЕРЦЕВУ Є.В. 

2.25  студенту ЧЕРНОВУ А.С. 

3. По факультету пожежної безпеки: 

3.1  лейтенанту служби ЦЗ УМІНСЬКОМУ В.В. 

3.2  лейтенанту служби ЦЗ ТРУБЧАНІНУ М.В. 

3.3  рядовому служби ЦЗ АКСЕНТЬЄВУ В.О. 

3.4  рядовому служби ЦЗ АНТКУ О.В. 

3.5  рядовому служби ЦЗ БУЛГАКОВУ М.А. 

3.6  рядовому служби ЦЗ ВЕПРИЧЕНКУ М.В. 

3.7  рядовому служби ЦЗ ГАДИРУ В.О. 

3.8  рядовому служби ЦЗ ГЕЛІ В.В. 

3.9  рядовому служби ЦЗ ГОНЧАРОВУ М.В. 

3.10  рядовому служби ЦЗ ДОМОШЕНКУ Р.О. 

3.11  рядовому служби ЦЗ ДОРОШЕНКО Д.О. 

3.12  рядовому служби ЦЗ КОРЕЦЬКОМУ В.Е. 

3.13  рядовому служби ЦЗ КУЛАКОВІЙ Г.О. 

3.14  рядовому служби ЦЗ КУЛІШУ В.М. 

3.15  рядовому служби ЦЗ ЛАДАНЕЦЬ Т.В. 

3.16  рядовому служби ЦЗ МАТЯШУКУ А.Ю. 

3.17  рядовому служби ЦЗ МЕДВЕДЄВУ В.М. 



3.18  рядовому служби ЦЗ МИРГОРОДОВУ О.В. 

3.19  рядовому служби ЦЗ МОЛЧАНОВУ С.С. 

3.20  рядовому служби ЦЗ НАЗАРЕНКУ С.О. 

3.21  рядовому служби ЦЗ НЕСТЕРЕНКУ А.С. 

3.22  рядовому служби ЦЗ НІКІТІНУ І.В. 

3.23  рядовому служби ЦЗ ОРЛОВІЙ А.С. 

3.24  рядовому служби ЦЗ ПЛЕТНЬОВУ Ю.М. 

3.25  рядовому служби ЦЗ РОГОВОМУ Д.С. 

3.26  рядовому служби ЦЗ РОМІНІЙ А.А. 

3.27  рядовому служби ЦЗ РУДЕНКУ В.О. 

3.28  рядовому служби ЦЗ РЯБЧУКУ А.В. 

3.29  рядовому служби ЦЗ СВЕТАШОВУ В.М. 

3.30  рядовому служби ЦЗ СИНЯВІНУ В.С. 

3.31  рядовому служби ЦЗ СКИДАНУ Я.Ю. 

3.32  рядовому служби ЦЗ СОКОЛОВУ В.О. 

3.33  рядовому служби ЦЗ СТЕНЧЕНКУ К.А. 

3.34  рядовому служби ЦЗ ТУТКУ О.С. 

3.35  рядовому служби ЦЗ УСАЧОВУ Д.В. 

3.36  рядовому служби ЦЗ ФУРМАНСЬКОМУ Д.В. 

3.37  рядовому служби ЦЗ ХАЛІЛОВУ С.Е. 

3.38  рядовому служби ЦЗ ЦИБУЛІ А.С. 

3.39  рядовому служби ЦЗ ЧЕРНУСІ М.В. 

3.40  рядовому служби ЦЗ ЧЕЧЕТІ Д.Д. 

3.41  студенту БІЛОСТОЦЬКОМУ Д.В. 

3.42  студенту БРИЛЮ О.В. 

3.43  студенту ВЕРБИЦЬКОМУ М.С. 

3.44  студенту ВЕРХОВЦЮ Д.Д. 

3.45  студенту ВЛАСЕНКУ А.В. 

3.46  студенту ВОЛЯНСЬКОМУ Р.В. 

3.47  студенту ГРИНЕНКУ В.О. 

3.48  студенту ГУР’ЄВУ А.О. 

3.49  студенту ГУСАРЮ О.Ф. 

3.50  студенту ЄРЬОМЕНКУ В.І. 

3.51  студенту КОЛОДЯЖНОМУ В.О. 

3.52  студенту КОНВІСАРУ В.С. 

3.53  студенту КОНОНЕНКУ М.В.  

3.54  студенту КРЕШТАЛЮ А.О. 

3.55  студенту КУЛІШУ Є.О. 

3.56  студенту ЛИННИКУ М.В. 

3.57  студенту ЛОБОДІ А.В. 

3.58  студенту МІРОНЕНКУ В.Є. 

3.59  студенту МУДРЕЮ Д.В. 

3.60  студенту НЕНІ М.І. 

3.61  студенту ОДИНЦЮ А.С. 

3.62  студенту ОСТИМЧУКУ А.В. 

3.63  студенту ПОНОМАРЕНКУ О.О. 

3.64  студенту ПОРОЛУ С.М. 

3.65  студенту РУСТАМОВУ Ф.А. 



3.66  студенту ТАРАСОВУ В.О. 

3.67  студенту ХАМУЛІ Л.Р. 

3.68  студенту ШИШКОВСЬКОМУ М.С. 

3.69  студентці ІЩУК К.І. 

3.70  студентці ЛОКТІОНОВІЙ С.А. 

3.71  студентці РАБОТЯГОВІЙ С.О. 

3.72  студентці САВЧЕНКО О.В. 

3.73  студентці ТВЕРДОХЛІБОВІЙ В.Ю. 

3.74  студентці ХАЗАНОВІЙ Я.Ю. 

4. Керівникам факультетів забороняти навчання за індивідуальним графіком 

особам зазначеними у п.1-3 у разі зниження успішності. 

 

XII. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо діяльності університету за 2017-2018 

навчальний рік взяти до відома. 

2. Діяльність Національного університету цивільного захисту 

України у 2017-2018 навчальному ріці визнати задовільною. 

3. Основини завданнями на 2018-2019 навчальний рік вважати: 

 продовження заходів щодо реалізації в Університеті норм та 

вимог Закону «Про вищу освіту», безумовне виконання колективом 

Університету вимог Положень про організацію освітнього процесу та про 

систему забезпечення Національним університетом цивільного захисту 

України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 підготовка високоякісних фахівців та виконання в повному обсязі 

університетом державного замовлення з набору та випуску за відповідними 

спеціальностями та освітніми рівнями; 

 підвищення відповідальності факультетів та кафедр за якісне 

виконання Ліцензійних умов, критеріїв до проектних груп і освітніх програм, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, перегляд цих 

програм; 

 безумовне виконання науково-педагогічним складом 

університету кваліфікаційних вимог відповідно до профілю діяльності їх 

кафедр; 

 подальша робота з оптимізації штатної структури Університету та 

якісного росту науково-педагогічних працівників; 

 подальший розвиток та модернізація навчально-матеріальної бази 

університету, забезпечення навчального процесу та наукових досліджень 

необхідною сучасною технікою, обладнанням, технічними засобами та інше; 

 розвиток та укріплення міжнародних освітніх, наукових, 

технічних та інших зв’язків з іноземними колегами в сучасних умовах 

конкуренції та боротьби на ринку освітніх послуг; 

 подальша робота за всіма напрямками з нарощення показників 

університету, що впливають на критерії з підвищення рейтингу університету 

серед вищих навчальних закладів та можливість нашому навчальному 

закладу підтвердити у 2022 році статус Національного університету 

цивільного захисту України; 

 акредитація спеціальностей з підготовки здобувачів вищої освіти 



за другим (магістерським) рівнем: 161 «Хімічні технології та інженерія» та 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 

 покращення практичної складової підготовки фахівців в 

університеті.   

 

XIII. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити робітничу програму та тематичний план з напрямку 

«Висотна підготовка спеціальних підрозділів МВС». 

 

XIV. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у вересні 2018 року 

наступні питання: 

1. Про стан кадрового забезпечення навчального процесу в 

університеті. 

2. Про розгляд навчальних програм з навчальних дисциплін кафедр 

факультету оперативно-рятувальних сил. 

3. Про виконання рішень вченої ради університету. 

4. Про розгляд видань університету. 

5. Про надання статусу «Відмінника університету». 

 

 

 

Голова вченої ради       В.П. Садковий 

 

Учений секретар        А.Ю. Побідаш 


