
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
15 грудня 2016 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 5 

 

 

початок: 15.30 

закінчення: 16.00 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Кукуруза Д.В. 

 

ПРИСУТНІ: 28 членів вченої ради з 34 : 

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., к.т.н., с.н.с. Кукуруза Д.В., д.н. з ДУ, 

доц. Ромін А.В., к.т.н., доц. Безуглов О.Є., к.психол.н., доц.  

Куфлієвський А.С., к.т.н., доц. Удянський М.М., к.т.н., доц. Качкар Є.В., 

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., Кучер Ю.М.,  

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

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

С.М. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Розгляд програм навчальних дисциплін. 

 

ІІ. Звіт приймальної комісії за 2016 рік. 

 

ІІІ. Розгляд правил прийому на навчання до університету на 2017 рік. 

 

ІV.Інформація про проект кошторису університету на 2017 рік. 

 

V. Розгляд звітів з НДР. 

  

VІ. Розгляд тем дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2016 року. 

 



VІІ. Розгляд плану науково-дослідної роботи університету на 2017 рік. 

 

VІІІ. Розгляд плану з наукової та науково-технічної діяльності 

університету на 2017 рік. 

ІХ. Розгляд видань. 

Х. Про надання творчої відпустки. 

ХI. Розгляд Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Національного університету цивільного захисту України та 

пропозицій щодо персонального складу виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Національного університету цивільного захисту 

України. 

 

ХІІ. Про діяльність ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля. 

 

XIII. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у січні  

2017 р. 
 

І. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити програми навчальних дисциплін, що вкладаються 

кафедрами факультету оперативно-рятувальних сил відповідно до додатку 

№2 (на оптичному носієві). 

 

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 на навчання до Національного 

університету цивільного захисту України у 2017 році. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо кошторису Національного університету цивільного 

захисту України на 2017 рік взяти до відома. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіти з науково-дослідних робіт: 

1. Написання та підготовка до друку навчального посібника «Пожежна 

тактика». 

2. Прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

забрудненням водозбірних басейнів. 

3. Визначення часових характеристик теплових пожежних сповіщувачів із 

терморезистивним чутливим елементом. 

4. Методи оптимізації динамічних ієрархічних систем регіональної 

техногенної безпеки. 



5. Дослідження впливу пожеж у житловому секторі на особовий склад 

підрозділів ДСНС України, який залучається для їх гасіння. 

6. Теоретичні дослідження і розробка пристроїв для підвищення безпеки 

експлуатації енергетичних установок на базі дизельних двигунів. 

7. Оцінка пожежевибухонебезпечних характеристик систем зберігання газу 

"пропан-бутан" в умовах пожежі. 

8. Підвищення ефективності локалізації нафтового забруднення на акваторії 

моря. 

9. Розробка методики діагностування та прогнозування залишкового ресурсу 

напірних пожежних рукавів. 

10. Підвищення ефективності гасіння пожеж в житлових будівлях шляхом 

вдосконалення системи внутрішнього водопостачання. 

11. Підвищення ефективності локалізації та ліквідації пожеж у закритих 

приміщеннях цехів деревообробних підприємств. 

12. Розробка комбінованого приводу відцентрового насосу аварійно-

рятувального обладнання. 

13. Розробка конструктивних методів підвищення ефективності 

автоматичного виявлення загорянь в компресорних станціях 

газотранспортних систем України. 

14. Дослідження можливості створення лінійного сповіщувача полум’я з 

використанням ефекту хемоіонізації. 

15. Дослідження можливості створення адресного лінійного сповіщувача 

полум’я з використанням ефекту хемоіонізації. 

  

VІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити теми дисертаційних досліджень та кандидатури наукових 

керівників (консультантів) докторантів та ад’юнктів університету: 

1. Лєвтєров Олександр Антоновича у редакції: «Розвиток наукових основ 

раннього виявлення джерел загорянь та запобігання виникненню пожежної 

небезпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей». Науковим 

консультантом призначити – начальника навчальної науково-дослідної 

лабораторії Тютюника В.В., доктора технічних наук, старшого наукового 

співробітника. 

2. Дадашов Ільгар Фірдосі огли у редакції: «Вогнегасні системи з 

роздільним подаванням компонентів для гасіння пожеж класу “В”». 

Науковим консультантом призначити – професора кафедри спеціальної хімії 

та хімічної технології Кірєєва О.О., доктора технічних наук, доцента. 

3. Кучин Сергій Павлович у редакції: «Державна політика регулювання 

сфери культури України». Науковим консультантом призначити – 

начальника навчально-науково-виробничого центру Домбровську С.М., 

доктора наук з державного управління, професора. 

4 Михайловська Юлія Валеріївна у редакції: «Моделювання резервного 

забезпечення процесу мінімізації наслідків надзвичайної ситуації в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища. Науковим керівником призначити – 

начальника кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Чуба І.А., 

доктора технічних наук, професора. 

5. Мележик Роман Сергійович у редакції: «Прогнозування виникнення і 

розвитку надзвичайних ситуацій техногенного характеру в мегаполісі». 



Науковим керівником призначити – начальника кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах Чуба І.А., доктора технічних наук, 

професора. 

6. Кальченко Ярослав Юрійович у редакції: «Теплові пожежні 

сповіщувачі з покращеними експлуатаційними характеристиками». Науковим 

керівником призначити – головного наукового співробітника науково-

дослідного центру Абрамова Ю.О., доктора технічних наук, професора. 

7. Кердивар Валентин Віталійович у редакції: «Індивідуально-

психологічні особливості ветеранів локальних збройних конфліктів». 

Науковим керівником призначити – провідного наукового співробітника 

науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології 

Христенка В.Є., кандидата психологічних наук, старшого наукового 

співробітника. 

8. Бурменко Олександр Анатолійович у редакції: «Зниження рівня викиду 

твердих частинок у відпрацьованих газах енергосилових установок». 

Науковим керівником призначити – завідувача кафедри прикладної механіки 

Вамболя С.О., доктора технічних наук, професора. 

9. Харламов Віктор Володимирович у редакції: «Підвищення 

ефективності протипожежного водопостачання при ліквідації природних 

пожеж». Науковим керівником призначити – провідного наукового 

співробітника відділу організації науково-дослідної роботи Тарасенка О.А., 

доктора технічних наук, старшого наукового співробітника. 

10. Шахов Станіслав Михайлович у редакції: «Підвищення ефективності 

використання компресійної піни для гасіння пожеж класу А». Науковим 

керівником призначити – доцента кафедри інженерної та аварійно-

рятувальної техніки Виноградова С.А., кандидата технічних наук, доцента. 

11. Лагутін Володимир Леонідович у редакції: «Механізми державного 

регулювання інноваційної політики вищої освіти України». Науковим 

керівником призначити – начальника факультету цивільного захисту Роміна 

А.В., доктора наук з державного управління, доцента. 

12. Калюжний Віталій Сергійович у редакції: «Державне регулювання 

впровадження технологій дистанційного (електронного) навчання в Україні». 

Науковим керівником призначити – начальника факультету цивільного 

захисту Роміна А.В., доктора наук з державного управління, доцента. 

13. Гудак Роман Васильович у редакції: «Підвищення ефективності 

ліквідації надзвичайної Науковим керівником призначити – проректора з 

персоналу Попова В.М., доктора технічних наук, доцента. 

14. Агазаде Турал Ханлар огли у редакції: «Розробка системи 

автоматизованого моніторингу сейсмічної активності території Республіки 

Азербайджан». Науковим керівником призначити – начальника навчальної 

науково-дослідної лабораторії Тютюника В.В., доктора технічних наук, 

старшого наукового співробітника. 

15. Діброва Олексій Сергійович у редакції: «Підвищення ефективності 

протипожежного водопостачання при ліквідації природних пожеж». 

Науковим керівником призначити – завідувача кафедри пожежно-

профілактичної роботи Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 



Кириченко Оксану В’ячеславівну, доктора технічних наук, старшого 

наукового співробітника. 

16. Шевченко Богдан Володимирович у редакції: «Механізми реалізації 

державної політики щодо трансформації форм власності в Україні». 

Науковим керівником призначити – професора кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Мельниченка О.А., доктора наук 

з державного управління, професора. 

VІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план науково-дослідної роботи Національного університету 

цивільного захисту України на 2017 рік. 

VІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план з наукової та науково-технічної діяльності 

Національного університету цивільного захисту України на 2017 рік. 

ІХ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити до друку: 

1. монографію «науково-конструкторські основи створення 

комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні» авторів: 

Андронова В.А,, Дівізінюка М.М., Калугіна В.Д., Тютюника В.В.; 

2. монографію «Неврівноважена статистична термодинаміка 

розріджених газів» авторів: Акіньшина В.Д., Сєлєзньова В.Д., Григоренка 

К.В., Касярума С.О. 

Х. УХВАЛИЛИ: 

Надати творчу відпустку для завершення дисертаційних досліджень 

доцентові кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, 

кандидатові технічних наук, доценту Стрільцю Віктору Марковичу терміном 

на три місяці з 10.01.2017 року. 

ХІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Національного університету цивільного захисту України та 

персональний склад виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Національного університету цивільного захисту України. 

 

ХІІ. 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. 

 

ХІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Внести до проекту порядку денного засідання вченої ради у січні 2017 

року наступні питання: 

1. Про з наукову і науково-технічну діяльності університету за 2016 рік. 

2. Розгляд фінансового звіту університету за 2016 рік.  



3.  


