
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
21 грудня 2017 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 4 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 

 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 31 член 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., 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.н. з ДУ, доц. 

Ромін А.В., к.т.н., доц. Мєтєльов О.В., к.т.н., доц. Качкар Є.В., к.т.н. 

Щіпець С.Д., 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. 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., к.психол.н., проф. Кришталь М.А., 

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

Кришталь Д.О., Чистякова Л.І., Молодика Є.А., д.н. з ДУ, проф. 

Домбровська С.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

І. Про діяльність ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. 

 

ІІ. Звіт приймальної комісії за 2017 рік. 

 

ІІІ. Розгляд Правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2018 році. 

 

ІV. Розгляд Положення про приймальну комісію Національного 

університету цивільного захисту України. 

 

V. Інформація про проект кошторису Університету на 2018 рік. 



VІ. Розгляд плану науково-дослідної роботи Університету на 2018 рік. 

 

VІІ. Розгляд звітів з науково-дослідних робіт. 

 

VІІІ. Розгляд видань Університету. 

 

ІХ. Розгляд пропозицій щодо проведення організаційно-штатних заходів 

в Університеті. 

 

Х. Розгляд проекту Кодексу академічної доброчесності Національного 

університету цивільного захисту України. 
 

ХІ. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у січні 2018 р. 

 

 

І. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо діяльності Черкаського інституту пожежної 

безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 

захисту України взяти до відома. 

2. Діяльність Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України визнати 

задовільною. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо роботи приймальної комісії Національного 

університету цивільного захисту України у 2016 році взяти до відома. 

2. Роботу приймальної комісії Національного університету 

цивільного захисту України у 2016 році визнати задовільною. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Правила прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2018 році. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Положення про приймальну комісію Національного 

університету цивільного захисту України. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо кошторису Національного університету цивільного 

захисту України на 2018 рік взяти до відома. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план науково-дослідної роботи Університету на 2018 рік. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіти з науково-дослідних робіт: 

1. Розкриття закономірностей діяльності рятувальників в непридатному 

для дихання середовищі. 



2. Розробка програмного тренажеру для оцінки дій керівника при 

автобусних аваріях. 

3. Дослідження гідравлічних струменів при створенні систем 

управління екологічною безпекою об’єктів підвищеного ризику. 

4. Моделювання процесів генерації водню в енергетичних установках. 

5. Тушение пожаров класса В: модели и характеристики. 

6. Дослідження матеріалів на основі хімічних волокон, що мають 

властивості зниженої горючості. 

7. Розробка пропозиції щодо можливості використання променевих 

інфрачервоних приладів в системах забезпечення пожежної безпеки об’єктів. 

8. Психічна ригідність в системі емоційних переживань професійних 

спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності. 

9. Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з 

використанням фіброматеріалів. 

10. Психологічні особливості виконання завдань за призначенням 

працівників аварійно-рятувальних підрозділів. 

11. Підвищення ефективності гасіння полімерних матеріалів шляхом 

використання бінарних систем з роздільним подаванням. 

12. Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки 

ринку соціально-економічних послуг України з точки зору цивільного 

захисту. 

13. Механізми формування державної молодіжної політики та системи 

розвитку фізичної культури i спорту  в вищих навчальних закладах України з 

особовими умовами навчання. 

14. Удосконалення методів оцінки та прогнозування ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій різноманітного характеру. 

15. Удосконалення способів подачі гелеутворюючих складів, що 

підвищують ефективність гасіння поверхневих загорянь. 

16. Підвищення вантажопідйомності спеціалізованих транспортних 

засобів за рахунок використання повітряної подушки. 

17. Розробка методів об’єктового випробування теплових пожежних 

сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом. 

18. Розробка комп’ютерної системи прогнозування інтенсивності 

опадів на поверхні землі в залежності від фізико-хімічних властивостей 

атмосфери. 

19. Психологічний супровід професійної діяльності фахівців 

ризиконебезпечних професій. 

20. Вогнегасні системи з роздільним подаванням компонентів для 

гасіння пожеж класу «В». 

21. Розроблення довідника пожежного-рятувальника. 

22. Провести дослідження та підготувати рекомендації щодо розподілу 

годин за видами службової підготовки особового складу органів і підрозділів 

цивільного захисту ДСНС України. 

23. Розробка алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, 

який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки 

під час застосування заходів реагування у сфері державного нагляду 

(контролю) та відповідного програмного забезпечення з методичними 

рекомендаціями для OS Android. 



24. Розроблення методичних рекомендацій щодо виконання навчальних 

вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за 

призначенням. 

 

VIII. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити до друку: 

1. Монографію «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на 

рабочих местах с повышенным тепловым излучением» авторів: 

Бєлікова А.С., Петренко А.О., Рагімова С.Ю., Соколова Д.Л., 

Удянського М.М., Шаломова В.А. 

2. Монографію «Механізми державного управління реформуванням 

Збройних сил України» автора Полторака С.Т. 

3. Монографію «Реалізація державної молодіжної політики в 

Україні» авторів: Баглика В.С., Домбровської С.М., Карпеко Н.М., 

Росохатського П.М. 

4. Монографію «Модели и характеристики генераторов водорода на 

основе гидрореагирующих составов» авторів: Абрамова Ю.О., 

Борисенка В.Г., Кривцової В.І. 

5. Навчальний посібник «Системний аналіз в управлінні» авторів: 

Говаленкова С.В., Труша О.О. 

 

IХ. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити надані пропозиції, підготувати матеріали щодо внесення змін 

до штату та штатного розпису Національного університету цивільного 

захисту України та направити їх до ДСНС України. 

 

Х. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити проект Кодексу академічної доброчесності Національного 

університету цивільного захисту України. 

 

ХI. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у січні 2018 року 

наступні питання: 

1. Розгляд фінансового звіту Університету за 2017 рік. 

2. Інформація про закупівлі Університету за IV квартал 2017 року та план 

закупівель на І квартал 2018 року. 

3. Розгляд плану наукової і науково-технічної діяльності Університету на 

2018 рік. 

4. Розгляд звіту наукової і науково-технічної діяльності Університету за 

2017 рік. 

5. Розгляд складу комісії конкурсу «Кращий науковець року». 

6. Про надання статусу «Відмінника Університету». 

 

 

Голова вченої ради       В.П. Садковий 

 

Учений секретар        А.Ю. Побідаш 


