
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
28 березня 2019 року 

 

м. Харків 

 

№ 7 

 

 

початок: 14.45 

закінчення: 15.20 

 

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., доц. Попов В. М., д.т.н., проф. 

Андронов В. А., д.т.н., проф. 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., доц. Гора В. А., 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. Чуб І. А., д.т.н., проф. 

Басманов О. Є., Бурменко А. С., Куліш В. М., Конельська А. А., Кукоба Н. С., 

Чистякова Л. І., Молодика Є. А. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

к.т.н. Колесніков Д. В., к.т.н. Мелещенко Р. Г., к.т.н. Мигаленко К. І., д.т.н., 

с.н.с. Шевченко Р. І., к.т.н. Щіпець С. Д. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

I. Про присвоєння вчених звань. 

 

II. Про діяльність факультету оперативно-рятувальних сил. 

 

III. Про розгляд Річного звіту НУЦЗ України за 2018 рік про виконання 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного. 

 

IV. Розгляд кандидатур на участь у конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Обласної державної адміністрації у галузі науки у 2019 році. 

 



V. Про розгляд теми дисертаційного дослідження та кандидатури 

наукового керівника. 

 

VI. Про розгляд ліцензійної справи про розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти в ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України. 

 

VII. Розгляд видань університету. 

 

VIII. Про надання за підсумками навчального процесу дипломів з 

відзнакою слухачам – іноземцям. 

 

IX. Про підготовку до Конференції трудового колективу. 

 

X. Про виконання рішень Вченої ради. 

 

XI. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у квітні 

2019 р. 
 
 

I. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі автоматичних систем безпеки та електроустановок 

факультету пожежної безпеки Черкаського інститут пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, кандидату технічних наук Колеснікову Денису 

Валерійовичу. 

Результати голосування: "За" - 26, "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 інститут пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, кандидату технічних наук Мигаленку Костянтину 

Івановичу. 

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

бюлетенів - немає. 

3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі пожежно-профілактичної роботи факультету 

пожежної безпеки Черкаського інститут пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля, кандидату технічних наук Щіпцю Станіславу Дмитровичу. 

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

бюлетенів - немає. 

 

II. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо діяльності факультету оперативно-рятувальних 

сил Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

2. Діяльність факультету оперативно-рятувальних сил 

Національного університету цивільного захисту України визнати 

задовільною. 



 

III. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Річний звіт Національного університету цивільного захисту 

України за 2018 рік про виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Висунути кандидатуру Мелещенка Руслана Геннадійовича, доцента 

кафедри пожежної та рятувальної підготовки факультету оперативно-

рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України, 

кандидата технічних наук на здобуття обласної іменної стипендії в галузі 

науки у 2019 році у номінації: технічні науки – стипендія імені Георгія 

Федоровича Проскури для обдарованих молодих науковців. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Прокопенко 

Ольги Валеріївни у редакції: «Інформаційно-технічний метод локалізації 

надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру». Науковим 

керівником призначити начальника наукового відділу з проблем цивільного 

захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру 

доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Шевченка Р. І. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 
Затвердити матеріали ліцензійної справи про розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти в зв’язку із започаткуванням 
провадження ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України підготовки 
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 
261 «Цивільна безпека». 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити до друку монографію «Розрахунково-

експериментальна оцінка надійності гумо-кордних напірних рукавів» авторів 

Калиновського А. Я., Ларіна О. О., Назаренка В. Ю., Назаренка С. Ю., 

Чорнобая Г. О. 

2. Затвердити до друку науково-технічний журнал «Техногенно-

екологічна безпека» випуск 5. 

 

VIII. УХВАЛИЛИ: 

Надати за підсумками навчального процесу дипломи з відзнакою 

студентам – іноземцям: 

1. За освітнім ступенем «магістр» Маммадову Рустаму Акбер огли 

(спеціальність «Пожежна безпека») група ЗМУПБ-17-621ін. 

2. За освітнім ступенем «бакалавр» Бабаєву Атабалі Муршуд огли 

(спеціальність «Пожежна безпека») група ЗПБ-14-653ін та Султановій Рагімі 

Ровшан кизи (спеціальність «Цивільний захист») група ЗЦЗ(2)-17-642ін. 

 

IX. УХВАЛИЛИ: 

1. Підрозділам університету до 17 квітня 2019 року обрати делегатів до 



участі у Конференції трудового колективу. 

2. Встановити наступні квоти для обрання делегатів від підрозділів. 

2.1. Члени Вченої ради університету – 34 особи. 

2.2. НУЦЗ України м. Харків: 

- 71 особа з числа НПП; 

- 20 осіб, що навчаються в НУЦЗ України; 

- 14 осіб, що представляють працівників та службовців. 

2.3. Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

м. Черкаси: 

- 52 особи з числа НПП; 

- 5 осіб, що навчаються в ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля; 

- 5 осіб, що представляють працівників та службовців інституту. 

3. Провести Конференцію трудового колективу 18 квітня 2019 року у 

форматі Інтернет-конференції о 15.00: 

3.1. НУЦЗ України м. Харків в приміщенні клубу за адресою: 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94; 

3.2 ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля в лекційному залі №1 за адресою: 

м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8. 

4. Організаційні заходи щодо підготовки до проведення Конференції 

трудового колективу покласти на ученого секретаря, майора служби 

цивільного захисту Побідаша А. Ю. 

5. Призначити комісію Вченої ради для проведення Конференції 

трудового колективу НУЦЗ України за адресою: м. Черкаси, 

вул. Онопрієнка, 8 у складі: 

- підполковника служби цивільного захисту Снісаренка А. Г. (голова 

комісії); 

- підполковника служби цивільного захисту Гори В. А.; 

- сержанта служби цивільного захисту Конельської А. А. 

 

X. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

XI. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у квітні 2019 року 

наступні питання: 

 Про діяльність соціально-психологічного факультету. 

 Інформація про закупівлі університету за І квартал 2019 року та 

затвердження плану закупівель на ІІ квартал 2019 року. 

 Про розгляд видань університету. 

 

 

 

Голова вченої ради       В. П. Садковий 

 

Учений секретар        А. Ю. Побідаш 


