
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
24 жовтня 2018 року 

 

м. Харків 

 

№ 2 

 

 

початок: 14.45 

закінчення: 15.20 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 25 членів вченої ради з 35: 

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

проф. Чуб І.А., д.т.н., проф. Басманов О.Є., к.психол.н., проф. 

Кришталь М.А., Бурменко А.С., Конельська А.А., Головко Д.І., Кукоба Н.С., 

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

 

ЗАПРОШЕНІ: 

д.т.н., проф. Абрамов Ю.О., к.т.н. Землянський О.М., к.т.н. Костенко Т.В., 

к.т.н., доц. Шаршанов А.Я. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

I. Про присвоєння вчених звань. 

 

II. Про надання творчої відпустки. 

 

III. Про розгляд тем дисертаційних досліджень докторантів, ад’юнктів 

та здобувачів університету набору 2018 року. 

 

IV. Про розгляд проекту плану наукової та науково-технічної 

діяльності університету на 2019 рік. 

 

V. Про розгляд проектів заявок на виконання науково-дослідних 



(дослідно-конструкторських) робіт за замовленням структурних 

підрозділів апарату ДСНС. 

 

VI. Про закупівлі університету за ІІІ квартал 2018 року та 

затвердження плану закупівель на ІV квартал 2018 року. 

 

VII. Розгляд видань. 

 

VIII. Про розгляд кандидатури до участі в обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини – кращі імена». 
 

IX. Про затвердження кандидатури наукового консультанта. 

 

X. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у листопаді 

2018 р. 
 
 

I. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі організації заходів цивільного захисту факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля, кандидату технічних наук Землянському Олександру 

Миколайовичу. 

Результати голосування: "За" - 25, "Проти" - немає, недійсних 

бюлетенів - немає. 

2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі автоматичних систем безпеки та електроустановок 

факультету пожежної безпеки Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, кандидату технічних наук Костенко Тетяні Вікторівні. 

Результати голосування: "За" - 25, "Проти" - немає, недійсних 

бюлетенів - немає. 

 

II. УХВАЛИЛИ: 

Надати творчу відпустку для завершення дослідження та написання 

тексту докторської дисертації (рукопису) доценту кафедри спеціальної хімії 

та хімічної технології факультету оперативно-рятувальних сил полковнику 

служби цивільного захисту Шаршанову А.Я. тривалістю шість місяців. 

 

III. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити теми дисертаційних досліджень та кандидатури наукових 

керівників (консультантів) ад’юнктів, аспірантів, докторантів та здобувачів 

університету: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження докторанта 

університету Вавренюка Сергія Анатолійовича у редакції: «Механізми 

державного управління реформуванням вищої освіти України» (протокол 

засідання навчально-науково-виробничого центру від 10 вересня 2018 р. 

№ 3). Науковим консультантом призначити начальника навчально-науково-

виробничого центру Домбровську С.М., доктора наук з державного 



управління, професора. 

2. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача 

наукового ступеня доктора наук з державного управління Грень Лариси 

Миколаївни у редакції: «Механізми державного управління розвитком 

системи професійної (професійно-технічної) освіти України» (протокол 

засідання навчально-науково-виробничого центру від 10 вересня 2018 р. 

№ 3). Науковим консультантом призначити начальника наукового відділу з 

проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-

виробничого центру Мороза В.М., доктора наук з державного управління, 

професора. 

3. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача 

наукового ступеня доктора наук з державного управління Леоненко Неллі 

Анатоліївні у редакції: «Механізми державного регулювання туристичної 

сфери України» (протокол засідання навчально-науково-виробничого центру 

від 22 жовтня 2018 р. № 4). Науковим консультантом призначити начальника 

навчально-науково-виробничого центру Домбровську С.М., доктора наук з 

державного управління, професора. 

4. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 

університету Петухова Руслана Альбертовича у редакції: «Розробка засобів з 

підвищеним часом дії для локалізації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

випаровуванням токсичних рідин» (протокол засідання кафедри спеціальної 

хімії та хімічної технології від 02 жовтня 2018 р. № 3). Науковим керівником 

призначити професора кафедри спеціальної хімії та хімічної технології 

Кірєєв О.О., доктора технічних наук, доцента. 

5. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

університету Прокопенко Ольги Валеріївни у редакції: «Розробка моделі 

виникнення надзвичайної ситуації з викидом небезпечних речовин понад 

гранично допустиму концентрацію на основі рекурентних діаграм» (протокол 

засідання особового складу наукового відділу з проблем цивільного захисту 

та техногенно-екологічної безпеки від 16 жовтня 2018 р. № 2). Науковим 

керівником призначити провідного наукового співробітника наукового 

відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки 

Поспєлова Б.Б., доктора технічних наук, професора. 

6. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 

університету Поліванова Олександра Геннадійовича у редакції: «Підвищення 

ефективності пожежогасіння за рахунок дискретної подачі вогнегасних 

речовин» (протокол засідання кафедри інженерної та аварійно-рятувальної 

техніки від 20 вересня 2018 р. № 2). Науковим керівником призначити 

професора кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Ларіна О.М., 

доктора технічних наук, професора. 

7. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

університету Горонескуль Маріанни Миколаївни у редакції: «Вогнестійкі і 

гідрофобні композиції на основі кремнійорганічних полімерів для 

вогнезахисних покриттів текстильних матеріалів» (протокол засідання 

кафедри від 17 вересня 2018 р. № 2). Науковим керівником призначити 

професор кафедри фізико-математичних дисциплін Кудіна О.М., доктора 

технічних наук, професора. 

8. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 



університету Пороки Станіслава Григоровича у редакції: «Організаційно-

правовий механізм публічного управління у сфері національної безпеки 

України» (протокол засідання навчально-науково-виробничого центру від 10 

вересня 2018 р. № 3). Науковим керівником призначити начальника 

наукового відділу проблем державної безпеки Помазу-Пономаренко А.Л., 

кандидата наук з державного управління. 

9. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 

університету Коленко Вікторії Вікторівни у редакції: «Механізми державного 

регулювання засобів масової інформації України» (протокол засідання 

навчально-науково-виробничого центру від 10 вересня 2018 р. № 3). 

Науковим керівником призначити ректора університету Садкового В.П., 

доктора наук з державного управління, професора. 

10. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 

університету Махортова Павла Павловича у редакції: «Державне управління 

забезпеченням національної безпеки в сфері цивільного захисту» (протокол 

засідання навчально-науково-виробничого центру від 10 вересня 2018 р. 

№ 3). Науковим керівником призначити професора кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Крюкова О.І., доктора наук з 

державного управління, професора. 

11. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

університету Ладної Олександри Борисівни у редакції: «Державне 

регулювання політики міжнародного співробітництва» (протокол засідання 

навчально-науково-виробничого центру від 10 вересня 2018 р. № 3). 

Науковим керівником призначити начальника навчально-науково-

виробничого центру Домбровську С.М., доктора наук з державного 

управління, професора. 

12. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

університету Полякової Наталії Олександрівни у редакції: «Механізми 

реалізації державної політики щодо трансформації форм власності в Україні» 

(протокол засідання навчально-науково-виробничого центру від 10 вересня 

2018 р. № 3). Науковим керівником призначити старшого викладача кафедри 

управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту 

Карпеко Н.М., кандидата наук з державного управління. 

13. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 

університету Чабань  Альони Вячеславівни у редакції: «Індивідуально-

психологічні особливості жінок-офіцерів ДСНС України» (протокол 

засідання науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології 

від 01 жовтня 2018 р. № 10). Науковим керівником призначити старшого 

наукового співробітника науково-дослідної лабораторії екстремальної та 

кризової психології Овсяннікову Я.О., кандидата психологічних наук, 

старшого наукового співробітника. 

14. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 

університету Цвара Петра Володимировича у редакції: «Психологічні 

особливості сприйняття знаходження у кадровому резерві працівниками 

ДСНС України» (протокол засідання науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології від 01 жовтня 2018 р. № 10). Науковим 

керівником призначити старшого наукового співробітника науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та кризової психології Похілько Д.С., кандидата 



психологічних наук, старшого наукового співробітника. 

15. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

університету Софієвої Ханим Рамиз Кизи у редакції: «Психологічні критерії 

оцінки професійної придатності рятувальників Служби Порятунку 

Особливого ризику МНС Азербайджанської Республіки» (протокол засідання 

науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології від 01 

жовтня 2018 р. № 10). Науковим керівником призначити головного наукового 

співробітника науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової 

психології Тімченка О.В., доктора психологічних наук, професора. 

16. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

університету Навроцької Анастасії Сергіївни у редакції: «Смисло-життєві 

орієнтації осіб молодшого офіцерського складу Збройних сил України»» 

(протокол засідання науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової 

психології від 01 жовтня 2018 р. № 10). Науковим керівником призначити 

старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології Овсяннікову Я.О., кандидата 

психологічних наук, старшого наукового співробітника. 

17. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта 

університету Волошиної Оксани Вікторівни у редакції: «Особливості 

психічної втоми у представників різних видів спорту» (протокол засідання 

кафедри психології діяльності в особливих умовах від 08 жовтня 2018 р. 

№ 9). Науковим керівником призначити начальника кафедри психології 

діяльності в особливих умовах Перелигіну Л.А., доктора біологічних наук, 

професора. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити проект Плану наукової та науково-технічної діяльності 

університету на 2019 рік. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити проекти заявок на виконання науково-дослідних (дослідно-

конструкторських) робіт за замовленням структурних підрозділів апарату 

ДСНС. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію про закупівлі університету за ІІІ квартал 2018 року та план 

закупівель на ІV квартал 2018 року взяти до відома. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити до друку монографію «Правовий механізм 

державного регулювання фінансової безпеки банків України» авторів 

Надьон О. В., Помази-Пономаренко А. Л. 

2. Затвердити до друку монографію «Державне регулювання 

фінансової безпеки України: методологічні та теоретичні аспекти» автора 

Бондаренка А. І. 

3. Затвердити до друку збірник наукових праць «Вісник 

Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне 

управління»)» Випуск № 2 (9). 



4. Затвердити до друку Науково-технічний журнал «Техногенно-

екологічна безпека» випуск № 4(2/2018). 

5. Затвердити до друку монографію «Підвищення вибухонебезпеки 

промислових об’єктів за рахунок оптимального розміщення технологічного 

обладнання» авторів: Андронова В. А., Матухна В. В., Новожилової М. В., 

Чуба І. А. 

 

VIII. УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до участі в обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» у номінації «За шляхетний приклад служіння 

українському народові» – начальника медико-санітарної частини, кандидата 

психологічних наук, доцента Приходька Юрія Олександровича. 

 

IX. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити завідувача кафедри менеджменту навчально-науково-

виробничого центру доктора наук з державного управління, старшого 

наукового співробітника Шведун В. О. науковим консультантом здобувача 

наукового ступеня доктора наук з державного управління Євсюкова О. П. 

 

X. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у листопаді 2018 

року наступні питання: 

1. Про діяльність Навчально-науково-виробничого центру. 

2. Про стан діяльності курсантського, студентського та слухацького 

самоврядування. 

3. Про розгляд видань університету. 

 

 

 

Голова вченої ради       В. П. Садковий 

 

Учений секретар        А. Ю. Побідаш 


