
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
26 квітня 2018 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 8 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 

 

Голова: Садковий В.П. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 28 членів вченої ради з 35: 

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., доц. Семків О.М., к.психол.н., с.н.с. Побідаш А.Ю., 

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.психол.н., доц. 

Снісаренко А.Г., 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.ф-м.н., проф. Акіньшин В.Д., д.психол.н., проф. 

Грибенюк Г.С., к.психол.н., проф. Кришталь М.А., Куліш В.М., 

Конельська А.А., Головко Д.І., к.т.н., доц. Кустов М.В., Кришталь Д.О., 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

І. Про діяльність соціально-психологічного факультету. 

 

ІІ. Інформація про закупівлі університету за І квартал 2018 р. та план 

закупівель на ІІ квартал 2018 р. 

 

ІІІ. Про максимальне навчальне навантаження на 2018/2019 навчальний 

рік. 

 

ІV. Про розгляд Річного звіту НУЦЗ України за 2017 рік про виконання 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного. 

 

V. Розгляд видань університету. 

 



VІ. Про організаційні заходи щодо проведення Конференції трудового 

колективу Національного університету цивільного захисту України. 

 

VІІ. Про затвердження теми дисертаційного дослідження та наукового 

керівника. 

 

VІІІ. Про виконання рішень вченої ради. 

 

ІX. Про переведення з контрактної форми навчання на навчання за 

кошти державного бюджету. 

 

X. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у травні 

2018 р. 

 

 

І. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про діяльність соціально-психологічного факультету 

взяти до відома. 

2. Роботу соціально-психологічного факультету визнати 

задовільною. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію про закупівлі університету за І квартал 2018 року та план 

закупівель на ІІ квартал 2018 року взяти до відома. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити максимальне навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників у Національному університеті цивільного захисту 

України на 2018-2019 навчальний рік – 600 годин. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Річний звіт Національного університету цивільного захисту 

України за 2017 рік про виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити до друку: 

1. Монографію «Критеріальне оцінювання рівня екологічної 

безпеки процесу експлуатації енергетичних установок» авторів Вамболь В.В., 

Вамболя С.О., Кондратенка О.М., Міщенка І.В. 

2. Монографію «Дослідження гідравлічних струменів при створенні 

системи управління екологічною безпекою об’єктів підвищеного ризику» 

авторів Вамболя С.О., Колоскова В.Ю., Кондратенка О.М., Міщенка І.В. 

3. Довідник «Фізика. Розділи: Механіка. Молекулярна фізика і 

термодинаміка. Електростатика. Постійний електричний струм» та довідник 

«Фізика. Розділи: Магнітне поле. Електромагнетизм. Коливання, хвилі і 

хвильові явища. Елементи квантової механіки. Фізика атома і атомного ядра. 



Елементи фізики твердого тіла» укладачів Борисенка В.Г., Деркача Ю.Ф., 

Кривцової В.І., Умеренкової К.Р. 

4. Монографію «Інституціональна державна політика соціально-

економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків» авторів 

Домбровської С.М., Лукиши Р.Т., Помази-Пономаренко А.Л. 

5. Затвердити до друку збірник наукових праць «Вісник 

Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне 

управління»)» Випуск №1 (8). 

6. Затвердити до друку збірку наукових праць Національного 

університету цивільного захисту України «Проблеми пожежної безпеки» 

випуск 43. 

7. Затвердити до друку збірку наукових праць Національного 

університету цивільного захисту України «Проблеми надзвичайних 

ситуацій» випуск 27. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

1. Підрозділам університету до 07 травня 2018 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: 

- 70 осіб з числа НПП; 

- 12 осіб, що навчаються в НУЦЗ України; 

- 22 особи, 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 11 травня 2018 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); 

- майора служби цивільного захисту Гори В.А.; 

- сержанта служби цивільного захисту Конельської А.А. 

6. Підполковнику служби цивільного захисту Снісаренку А.Г. 

надіслати до НУЦЗ України матеріали щодо проведення Конференції 



трудового колективу університету в ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля до 18 травня 

2018 року (реєстраційну картку присутності делегатів конференції). 

7. Полковнику служби цивільного захисту Піксасову М.М. забезпечити 

надійний зв’язок між приміщенням клубу університету за адресою: м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94 та лекційним залом №1 за адресою: м. Черкаси, 

вул. Онопрієнка, 8. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 
Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача університету 

Харламової Юлії Євгенівни у редакції «Розвиток інститутів та механізмів 
державної безпеки у сфері цивільного захисту населення» за спеціальністю 
281 – «Публічне управління та адміністрування» та призначити науковим 
консультантом начальника навчально-науково-виробничого центру 
Домбровську Світлану Миколаївну, доктора наук з державного управління, 
професора. 

 

VIII. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

IХ. УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента другого курсу Ткача Ростислава Руслановича з 

контрактної форми навчання на навчання за кошти державного бюджету у 

зв’язку з тим, що студент Ткач Р.Р. займає шосте місце у рейтингу серед 

студентів другого курсу за результатами 3-го семестру 2017-2018 

навчального року та у зв’язку з наявністю вакантного бюджетного місця і 

відмовою студентів, які займають перші п’ять місць. 

 

Х. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у травні 2018 року 

наступні питання: 

1. Про діяльність факультету пожежної безпеки. 

2. Розгляд кандидатур на вступ до докторантури та ад’юнктури 

університету у 2018 році. 

3. Розгляд проекту плану роботи Вченої ради НУЦЗ України на 

2018/2019 навчальний рік. 

 

 

 

Голова вченої ради       В.П. Садковий 

 

Учений секретар        А.Ю. Побідаш 


