
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
23 березня 2017 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 8 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 27 членів вченої ради з 33: 

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., 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. 

Мєтєльов О.В., к.т.н., доц. Качкар Є.В., к.і.н., Гора В.А., д.т.н., доц. 

Кірєєв О.О., д.б.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., д.ф-м.н., проф. 

Акіньшин В.Д., д.психол.н., проф. Грибенюк Г.С., к.психол.н., проф. 

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

Чистякова Л.І., Молодика Є.А., д.н. з ДУ, проф. Домбровська С.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про розгляд Програми реконструкції та капітального ремонту 

приміщень університету по вул. Чернишевська, 94. 

 

ІІ. Про діяльність факультету оперативно-рятувальних сил. 

 

ІІІ. Розгляд звіту про самоаналіз діяльності з підготовки фахівців за 

освітнім ступенем бакалавра за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна 

безпека» (спеціальність 261 «Пожежна безпека») у Черкаському інституті 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. 

 

ІV. Про розгляд видань. 

 

V. Про розгляд програми підвищення кваліфікації та програми 

навчального курсу. 



 

VІ. Про розгляд кандидатур на участь у конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Обласної державної адміністрації у галузі науки у 2017 році. 

 

VII. Про відкриття докторантури в університеті. 

 

VIII. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у квітні 

2017 р. 
 

 

І. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Програму реконструкції та капітального ремонту 

приміщень університету по вул. Чернишевська, 94. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про діяльність факультету оперативно-рятувальних 

сил взяти до відома. 

2. Роботу факультету оперативно-рятувальних сил визнати 

задовільною. 

3. Основними завданнями факультету на наступний рік вважати: 

- забезпечення участі науково-педагогічних працівників у науково-

практичних конференціях в Університеті та інших навчальних закладах, як 

України так і за кордоном; 

- захист науково-педагогічними працівниками кандидатських 

дисертацій; 

- закріплення позитивної динаміки щодо публікації монографій 

науковими та науково-педагогічними працівниками у 2017 році; 

- закріплення позитивної тенденції до збільшення кількості 

поданих заявок на отримання охоронних документів (патентів, авторських 

свідоцтв); 

- продовження публікацій наукових статей у збірках (журналах), 

що входять до переліку міжнародних науко-метричних баз даних Scopus; 

- проведення роботи по створенню на кафедрах факультету 

виставкових експонатів, науково-дослідних установок, комп’ютерних 

програм; 

- здійснення моніторингу та доопрацювання навчальних програм; 

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи курсантів та студентів; 

- продовження роботи щодо забезпечення аудиторного фонду 

факультету мультимедійними засобами. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Звіт про самоаналіз діяльності з підготовки фахівців за 

освітнім ступенем бакалавра за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна 

безпека» (спеціальність 261 «Пожежна безпека») у Черкаському інституті 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. 



 


