
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
29 серпня 2017 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 13 

 

 

початок: 09.00 

закінчення: 11.30 

 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 27 членів вченої ради з 35: 

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., д.т.н., 

доц. Семків О.М., к.психол.н., с.н.с. Побідаш А.Ю., д.н. з ДУ, доц. 

Ромін А.В., к.психол.н., доц. Куфлієвський А.С., к.т.н., доц. Удянський М.М., 

к.т.н., доц. Мєтєльов О.В., к.пед.н., Гора В.А., 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. 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., к.психол.н., проф. 

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

Чистякова Л.І., Молодика Є.А., д.н. з ДУ, проф. Домбровська С.М. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

д.психол.н., проф. Балабанова Л.М., д.т.н., доц. Вамболь В.В., к.т.н., с.н.с. 

Дяченко Д.В. (на засідання не з’явився), к.т.н., доц. Гузенко В.А., 

Ігнатьєв О.М. (на засідання не з’явився), д.н. з ДУ, проф. Крюков О.І., д.н. з 

ДУ, проф. Мельниченко О.А. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Обрання на вакантні посади. 

 

ІІ. Розгляд плану основних заходів НУЦЗ України на 2017-2018 

навчальний рік. 

 

ІІІ. Інформація про закупівлі університету за ІІ квартал 2017 року та 



план закупівель на ІІІ квартал 2017 року. 

 

ІV. Розгляд кандидатур на вступ до докторантури університету. 

 

V. Розгляд кандидатур до участі в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена». 

 

VI. Розгляд протоколу конкурсної комісії «Кращий викладач року». 

 

VIІ. Розгляд видань. 

 

VІІІ. Про підсумки роботи університету за 2016/2017 та основні завдання 

на 2017/2018 навчальні роки. 

 

IX. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у вересні 

2017 р. 

 

 

І. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду декана факультету техногенно-екологічної безпеки, кандидата 

технічних наук, доцента Мєтєльова Олександра Володимировича. 

Результати голосування: "За" - 26, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 1. 

 2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри психології діяльності в особливих умовах, доктора 

психологічних наук, професора Балабанову Любов Матвіївну. 

Результати голосування: "За" - 26, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

 3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, 

доктора технічних наук, доцента Вамболь Віолу Владиславівну. 

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

немає. 

 4. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту, доктора наук з державного управління, професора Крюкова Олексія 

Ігоровича. 

Результати голосування: "За" - 25, "Проти" - 2, недійсних бюлетенів - немає. 

 5. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту, доктора наук з державного управління, професора Мельниченка 

Олександра Анатолійовича. 

Результати голосування: "За" - 5, "Проти" - 19, недійсних бюлетенів - 3. 

 6. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду доцента кафедри військової підготовки, кандидата технічних наук, 

старшого наукового співробітника Дяченка Дмитра Володимировича. 

Результати голосування: "За" - 5, "Проти" - 18, недійсних бюлетенів - 4. 



 7. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду доцента кафедри військової підготовки, кандидата технічних наук, 

доцента Гузенка Валерія Андрійовича. 

Результати голосування: "За" - 26, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 1. 

 8. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду старшого викладача кафедри військової підготовки Ігнатьєва 

Олександра Михайловича. 

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

немає. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити План основних заходів НУЦЗ України на 2017-2018 

навчальний рік. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію про закупівлі університету за ІІ квартал 2017 року та план 

закупівель на ІІІ квартал 2017 року взяти до відома. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати до докторантури Університету за спеціальністю  Іванця 

Григорія Володимировича. Науковим консультантом призначити наукового 

співробітника відділу організації науково-дослідної роботи науково-

дослідного центру, доктора технічних наук, професора Поспєлова Бориса 

Борисовича. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до участі в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» у номінації: 

1. «Завідувач кафедри» – начальника кафедри організації та технічного 

забезпечення аварійно-рятувальних робіт, кандидата технічних наук, доцента 

підполковника служби цивільного захисту Собини Віталія Олександровича. 

2. «Викладач гуманітарних дисциплін» – доцента кафедри психології 

діяльності в особливих умовах, кандидата психологічних наук, майора 

служби цивільного захисту Боснюка Валерія Федоровича. 

3. «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» – професора 

кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій, кандидата 

хімічних наук, доцента, полковника служби цивільного захисту Михайлюк 

Олександру Петрівну. 

4. «Науковець» – доцента кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, доктора технічних наук, доцента Стрільця Віктора 

Марковича. 

5. «Молодий науковець» – старшого викладача кафедри мовної 

підготовки, кандидата філологічних наук Старову Олену Олександрівну. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

1. Протокол щодо визначення переможців Конкурсу «Кращий викладач 

року» у 2016-2017 навчальному році серед науково-педагогічних працівників 

в Національному університеті цивільного захисту України взяти до відома. 



2. Визнати переможцями конкурсу «Кращий викладач року» у 2016-

2017 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 - КАРІКОВА Сергія Анатолійовича, 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 - МАЛЯРОВА Мурата 

Всеволодовича, доцента кафедри автоматичних систем безпеки та 

інформаційних технологій факультету пожежної безпеки, кандидата 

технічних наук, доцента. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити до друку монографію «Актуальні дослідження в 

сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології» за загальною 

редакцією: Садкового В.П., Тімченка О.В. 

2. Затвердити до друку монографію «Державна політика розвитку 

реального сектору економіки України: формування та реалізація 

антикризової стратегії» автора Ортіної Г.В. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо діяльності університету за 2016-2017 навчальний 

рік взяти до відома. 

2. Діяльність Національного університету цивільного захисту України у 

2016-2017 навчальному ріці визнати задовільною. 

3. Основини завданнями на 2017-2018 навчальний рік вважати: 

 підготовку високоякісних фахівців та виконання в повному обсязі 

Університетом державного замовлення з набору та випуску за відповідними 

спеціальностями та освітніми рівнями; 

  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; 

 підвищення відповідальності випускових факультетів та кафедр за 

якісне виконання критеріїв до освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, постійний моніторинг та періодичний 

перегляд цих програм; 

 подальшу роботу з оптимізації штатної структури Університету та 

якісного складу науково-педагогічних працівників; 

 подальший розвиток та модернізацію навчально-матеріальної бази 

Університету, забезпечення навчального процесу та наукових досліджень 

необхідною сучасною технікою, обладнанням, технічними засобами та інше; 



 розвиток та укріплення міжнародних освітніх, на 


