
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
28 лютого 2019 року 

 

м. Харків 

 

№ 6 

 

 

початок: 15.30 

закінчення: 16.00 

 

Голова: Садковий В. П. 

Секретар: Побідаш А. Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 26 членів вченої ради з 33: 

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

к.психол.н., проф. Назаров О. О., 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., 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., 

Бурменко А. С., Куліш В. М., Конельська А. А., Кукоба Н. С., Чистякова Л. І., 

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

 

ЗАПРОШЕНІ: 

к.т.н., доц. Отрош Ю. А., к.т.н. Мелещенко Р. Г., к.психол.н. Боснюк В. Ф., 

к.психол.н. Хмиров І. М. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

I. Про присвоєння вчених звань. 

 

II. Про розгляд змін до Правил прийому до Національного 

університету цивільного захисту України у 2019 році. 

 

III. Про діяльність факультету цивільного захисту. 

 

IV. Про розгляд програм практики здобувачів вищої освіти 

факультету цивільного захисту. 

 



V. Про розгляд видань університету. 

 

VI. Розгляд звіту про самоаналіз діяльності з підготовки фахівців за 

другим освітнім ступенем магістра у галузі знань 08 «Право» 

(спеціальність 281 «Право») у Черкаському інституті пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. 

 

VII. Про затвердження теми дисертаційного дослідження та 

кандидатури наукового консультанта. 

 

VIII. Про навчання за індивідуальним графіком студента. 

 

IX. Про зміну теми дисертаційного дослідження. 

 

X. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у березні 

2019 р. 
 
 

I. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання професора по кафедрі наглядово-профілактичної діяльності 

факультету цивільного захисту, доктору наук з державного управління 

Роміну Андрію Вячеславовичу. 

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

бюлетенів - немає. 

2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі психології діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету, кандидату психологічних наук 

Боснюку Валерію Федоровичу. 

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

бюлетенів - немає. 

3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі пожежної та рятувальної підготовки факультету 

оперативно-рятувальних сил, кандидату технічних наук Мелещенку Руслану 

Геннадійовичу. 

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

бюлетенів - немає. 

4. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі психології діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету, кандидату психологічних наук 

Склярову Станіславу Олександровичу. 

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

бюлетенів - 1. 

5. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі психології діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету, кандидату психологічних наук 

Хмирову Ігорю Михайловичу. 



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

бюлетенів - немає. 

 

II. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Зміни до Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2019 році. 

 

III. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо діяльності факультету цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

2. Діяльність факультету цивільного захисту Національного 

університету цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити програму переддипломної практики (стажування) 

здобувачів вищої освіти 4 курсу Національного університету цивільного 

захисту України на посадах начальника чергової зміни АРЗ СП ОРС ЦЗ, 

начальника караулу ДПРЧ, ДПРП ДСНС України за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з галузі знань1702 «Цивільна безпека» за 

напрямком 6.170201 «Цивільний захист». 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити до друку монографію «Державне управління 

виховним процесом в закладах вищої освіти України» авторів 

Вавренюка С. А., Домбровської С. М., Садкового В. П., Шведун В. О. 

2. Затвердити до друку монографію «Моделювання руху людських 

потоків під час евакуації з будівель у разі виникнення надзвичайної ситуації» 

авторів Даніліна О. М., Комяк В. М., Комяк В. В., Садкового В. П. 

3. Затвердити до друку монографію «Становлення та розвиток 

системи пожежної безпеки в УСРР у 1918–1934 рр.» автора Харламова М. І. 

4. Затвердити до друку збірку наукових праць Національного 

університету цивільного захисту України «Проблеми надзвичайних 

ситуацій» № 1(29). 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 
Затвердити матеріали звіту про самоаналіз діяльності з підготовки 

фахівців за другим освітнім ступенем магістра у галузі знань 08 «Право» 
(спеціальність 281 «Право») у Черкаському інституті пожежної безпеки імені 
Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття ступеня 

доктора технічних наук Отроша Ю. А. у наступній редакції: «Технічний стан 

залізобетонних конструкцій при силових і високотемпературних впливах». 

Затвердити науковим консультантом: завідувача кафедри будівельної 

механіки Одеської державної академії будівництва та архітектури доктора 

технічних наук, професора Сур’янінова М. Г. (за згодою). 

 



VIII. УХВАЛИЛИ: 

Дозволити навчання за індивідуальним графіком протягом 2-го 

семестру 2018-2019 навчального року: 

1. По соціально-психологічному захисту: 

1.1  студенту ОПАНАСЕНКУ Я. О. 

2. Керівнику факультету заборонити навчання за індивідуальним графіком 

особі зазначеній у п. 1 у разі зниження успішності. 

 

IX. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття ступеня 

доктора технічних наук Дадашова І. Ф. у наступній редакції: «Розвиток 

наукових основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та 

гелеутворюючими системами». 

 

X. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у березні 2019 року 

наступні питання: 

 Про діяльність факультету оперативно-рятувальних сил. 

 Розгляд кандидатур на участь у конкурсі на здобуття іменних стипендій 

Обласної державної адміністрації у галузі науки у 2019 році. 

 Про розгляд Річного звіту НУЦЗ України за 2018 рік про виконання 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного. 

 Про підготовку до Конференції трудового колективу. 

 Про виконання рішень Вченої ради. 

 

 

 

Голова вченої ради       В. П. Садковий 

 

Учений секретар        А. Ю. Побідаш 


