
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
23 травня 2019 року 

 

м. Харків № 9 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 
 

Головуючий: Андронов В. А. 

Секретар: Побідаш А. Ю. 
 

ПРИСУТНІ: 25 членів вченої ради з 33: 

д.держ.упр., доц. Коврегін В. В., к.психол.н., проф. Назаров О. О., д.т.н., 

проф. Андронов В. А., 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., проф. Ромін А. В., к.т.н., доц. 

Мєтєльов О. В., 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. Комяк В. М., д.т.н., 

проф. Басманов О. Є., д.т.н., с.н.с. Тарасенко О. А., к.психол.н., проф. 

Кришталь М. А., Бурменко А. С., Куліш В. М., Кальченко Я. Ю., 

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

 

ЗАПРОШЕНІ: 

к.пед.н. Покалюк В. М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

I. Про присвоєння вчених звань. 

 

II. Про діяльність факультету пожежної безпеки. 

 

III. Про розгляд змін до Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2019 році. 

 

IV. Про розгляд Положення про щорічне оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників Національного 

університету цивільного захисту України. 

 

V. Про розгляд Положення про порядок проведення конкурсного відбору 



при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) Національного 

університету цивільного захисту України. 

 

VI. Про розгляд Правил прийому громадян України на навчання за 

програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки 

Національного університету цивільного захисту України у 2019 році. 

 

VII. Про розгляд програм навчальних дисциплін кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки. 

 

VIII. Про розгляд змін складу редакційної колегії науково-технічного 

журналу «Техногенно-екологічна безпека». 

 

IX. Розгляд видань університету. 

 

X. Про розгляд проекту плану роботи Вченої ради НУЦЗ України на 

2019/2020 навчальний рік. 

 

XI. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у червні 

2019 р. 
 

I. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

факультету оперативно-рятувальних сил Черкаського інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, кандидату педагогічних наук Покалюку 

Віктору Миколайовичу. 

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

бюлетенів - немає. 

 

II. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо діяльності факультету пожежної безпеки 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

2. Діяльність факультету пожежної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

III. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Зміни до Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2019 році. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Положення про щорічне оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників Національного університету цивільного 

захисту України. 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору 



при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) Національного 

університету цивільного захисту України. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Правила прийому громадян України на навчання за 

програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки 

Національного університету цивільного захисту України у 2019 році. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити програми навчальних дисциплін кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки. 

 

VIII. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити зміни у складі редакційної колегії науково-технічного 

журналу «Техногенно-екологічна безпека». 

 

IX. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити до друку монографію «Державне регулювання 

забезпеченням інформаційної безпеки» авторів Домбровської С. М., 

Карпеко Н. М., Удянського М. М. 

2. Затвердити до друку збірник наукових праць «Вісник 

Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне 

управління»)» Випуск № 1 (10) 2019. 

3. Затвердити до друку монографію «Метрологічні аспекти 

комплексного критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки 

експлуатації поршневих двигунів енергетичних установок» автора 

Кондратенка О. М. 

X. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити План роботи вченої ради НУЦЗ України на 2019/2020 

навчальний рік. 

 

XI. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у червні 2019 року 

наступні питання: 

• Про діяльність факультету техногенно-екологічної безпеки. 

• Про розгляд робочих навчальних планів на 2019/2020 навчальний 

рік. 

• Про хід дисертаційних досліджень докторантів університету. 

• Про стан роботи з відбору кандидатів на навчання до 

університету в 2019/2020 навчальному році. 

• Про виконання рішень Вченої ради університету. 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради    В. А. Андронов 

 

Учений секретар        А. Ю. Побідаш 


