
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
20 квітня 2017 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

 

№ 9 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 

 

Головуючий: Андронов В.А. 

Секретар: Побідаш А.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 27 членів вченої ради з 34: 

к.т.н., 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., д.н. з ДУ, доц. Ромін А.В., к.психол.н., доц. 

Куфлієвський А.С., к.т.н., доц. Мєтєльов О.В., к.т.н., доц. Качкар Є.В., к.і.н., 

Гора В.А., к.т.н. Щіпець С.Д., 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., 

к.психол.н., проф. Кришталь М.А., 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, 

проф. Домбровська С.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про присвоєння почесного звання. 

 

ІІ. Про діяльність соціально-психологічного факультету. 

 

ІІІ. Інформація про закупівлі університету за І квартал та план 

закупівель на ІІ квартал. 

 

ІV. Про розгляд видань. 

 

V. Про максимальне навчальне навантаження на 2017/2018 навчальний 

рік. 

 

VІ. Про розгляд матеріалів ліцензування освітньої послуги у сфері вищої 

освіти підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі 



знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». 

 

VІІ. Розгляд додаткових програм до кандидатського іспиту. 

 

VІІІ. Про розгляд тем дисертаційних досліджень. 

 

IX. Розгляд технічного завдання на складову частину науково-дослідної 

роботи «Розроблення методичних рекомендацій щодо виконання 

навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до 

виконання завдань за призначанням». 

 

X. Про виконання рішень вченої ради. 

 

XI. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у травні 

2017 р. 
 

І. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння звання 

почесного доктора (Doctor honoris causa) Національного університету 

цивільного захисту Мікаелу Вільхельмссону (Mikael Wilhelmsson). 

Результати голосування: "За" - 22, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про діяльність соціально-психологічного факультету 

взяти до відома. 

2. Роботу соціально-психологічного факультету визнати 

задовільною. 

3. Основними завданнями факультету на наступний рік вважати: 

- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих галузей знань і 

спеціальності психологія, яка забезпечує підготовку та перепідготовку 

фахівців відповідних освітніх рівнів і відповідає стандартам вищої освіти; 

- забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців; 

- інтенсифікацію процесу навчання, впровадження в освітній 

процес новітніх освітніх технологій; 

- постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 

організації освітнього процесу; 

- забезпечення набуття здобувачами вищої освіти знань у певній 

галузі, підготовка їх до професійної діяльності; 

- забезпечення виконання державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою; 

- участь у ліцензуванні, атестації та акредитації відповідної 

спеціальності, за якою здійснюється чи планується підготовка фахівців; 

- атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра 

Екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники 

практичних підрозділів ДСНС України, відповідно до Положення про 

порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій щодо 



атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра у Національному 

університеті цивільного захисту України; 

- участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 

науково-педагогічних працівників; 

- організація, координація і контроль з підготовки підручників, 

навчальних посібників, навчально-методичної літератури за профілями 

діяльності кафедр; 

- організація наукових досліджень, контроль за ними та підготовка 

науково-педагогічних кадрів на підпорядкованих факультету кафедрах; 

- організація, координація і проведення фундаментальних та 

прикладних науково-дослідних робіт; 

- координація культурно-масової й виховної роботи, дозвілля та 

побуту здобувачів вищої освіти; 

- виховання здобувачів вищої освіти, які усвідомлюють свою 

належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації, 

орієнтуються в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 

підготовлені до життя і праці у світі, що змінюється; 

- співпраця із студентським (курсантським) самоврядуванням, 

створення умов для задоволення потреб здобувачів вищої освіти в 

інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку; 

- проведення профорієнтаційної роботи, моніторинг попиту на 

спеціальність «Психологія»; 

- співробітництво з практичними підрозділами ДСНС України, 

підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для 

забезпечення необхідного змісту фахової підготовки за спеціальністю 

соціально- психологічного факультету; 

- здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на 

підставі угод, укладених університетом. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію про закупівлі університету за І квартал 2017 року та план 

закупівель на ІІ квартал 2017 року взяти до відома. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити до друку: 

1. Монографію «Керамические, композиционные материалы и 

огнестойкие покрытия на основе гибридных гелей» авторів: 

Гончаренко Я.М., Олійник Д.Ю., Скородумової О.Б., Тарахно О.В., Шуби І.В. 

2. Збірник наукових праць «Вісник Національного університету 

цивільного захисту України. Серія: Державне управління» №1(6). 

3. Збірку наукових праць Національного університету цивільного 

захисту України «Проблеми пожежної безпеки» випуск 41. 

4. Збірку наукових праць Національного університету цивільного 

захисту України «Проблеми надзвичайних ситуацій» випуск 25. 

5. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 

випуск №2(2). 

 

 



V. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

у Національному університеті цивільного захисту України на 2017-2018 

навчальний рік у межах: 

- мінімальне – 475 годин; 

- максимальне – 675 годин. 

 

VІ. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити матеріали ліцензування освітньої послуги у сфері вищої 

освіти підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі 

знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». 

 

VІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити додаткові програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності: 

 

1. 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах» здобувачів 

наукового ступеня кандидата психологічних наук: 

1.1. Малик Я.К. за темою дисертації: «Психологічні чинники забезпечення 

продуктивності когнітивних процесів у спортивній діяльності боксерів»; 

1.2. Конюхової К.Ю. за темою дисертації: «Професійні стереотипи та їх 

вплив на успішність діяльності рятувальників»; 

1.3. Тімченка В.О. за темою дисертації: «Психологічні наслідки перебування 

рятувальників в зоні антитерористичної операції»; 

1.4. Балабанової К.В. за темою дисертації «Психологічні особливості 

життєстійкості працівників ДСНС України»; 

1.5. Щербини І.Є. за темою дисертації «Прогнозування психологічної 

сумісності фахівців первинного тактичного пожежно-рятувального 

підрозділу оперативно-рятувальної служби ЦЗ». 

2. 25.00.02 – «Механізми державного управління» здобувача наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління: 

2.1. Бородіна О.Д. за темою дисертації: «Механізми державного регулювання 

розвитку соціально-культурної сфери»; 

 

VІІІ. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук здобувача університету Гарбуза Сергія Вікторовича у редакції 

«Підвищення екологічної безпеки процесу вентиляції резервуарів з 

нафтопродуктами». Науковий керівник кандидат медичних наук, доцент 

Халмурадов Батир Данатарович(Національний авіаційний університет) (за 

згодою). 

Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук з державного управління здобувача університету Сіренко Романи 

Романівни у редакції «Уніфікація механізмів державного управління 

фізкультурно-виховної роботи ВНЗ України». Науковий консультант доктор 

наук з державного управління, професор Домбровська Світлана Миколаївна. 



 


