
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 
 

 

26 вересня 2019 року м. Харків № 1 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.45 
 

Головуючий: Андронов Володимир 

Секретар: Побідаш Андрій 

 

Присутні: 

25 членів вченої ради з 33: 

д.держ.упр., доц. Коврегін Володимир, к.психол.н., проф. Назаров Олег, 

к.психол.н., доц. Титаренко Андрій, д.т.н., проф. Андронов Володимир, 

к.психол.н., с.н.с. Побідаш Андрій, к.т.н., доц. Удянський Микола, 

к.психол.н., с.н.с. Олійников Олексій, к.психол.н., доц. Куфлієвський Андрій, 

д.держ.упр., проф. Ромін Андрій, к.т.н., доц. Мєтєльов Олександр, к.т.н., доц. 

Маладика Ігор, к.пед.н., доц. Гора Вячеслав, д.т.н., с.н.с. Соболь Олександр, 

д.т.н., доц. Кірєєв Олександр, д.т.н., проф. Комяк Валентина, д.т.н., проф. 

Басманов Олексій, д.т.н., с.н.с. Тарасенко Олександр, к.т.н., доц. 

Швиденко Андрій, к.психол.н., проф. Кришталь Микола, 

Бурменко Анастасія, Головко Діана, Кальченко Ярослав, Чистякова Лариса, 

Молодика Євгеній, д.держ.упр., проф. Домбровська Світлана. 

 

Запрошені: 

к.т.н. Коваленко Роман, к.т.н., доц. Колосков Володимир, к.пед.н. 

Майборода Артем, к.т.н. Мельник Руслан, Неділько Ірина, к.т.н. 

Нуянзін Олександр, к.т.н. Остапов Костянтин, к.т.н. Піксасов Михайло, 

к.т.н., с.н.с. Пономаренко Роман, к.т.н., доц. Сарапіна Марина, Стецюк Євген, 

к.психол.н. Тогобицька Віолета, д.т.н., с.н.с. Шевченко Роман. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про присвоєння вчених звань. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 



2. Про реєстрацію у МОН України спеціалізованої вченої ради 

Д64.707.01. 
Доповідач: Тарасенко Олександр. 

 

3. Про стан кадрового забезпечення навчального процесу в 

університеті. 
Доповідач: Неділько Ірина. 

 

4. Про розгляд навчальних програм з навчальних дисциплін кафедри 

факультетів цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, пожежної 

безпеки та соціально-психологічного факультету. 

Доповідачі: Удянський Микола, Олійников Олексій, Ромін Андрій, 

Куфлієвський Андрій. 

 

5. Про включення до складу редакційної колегії науково-технічного 

журналу «Техногенно-екологічна безпека». 
Доповідач: Колосков Володимир. 

 

6. Про розгляд теми дисертаційного дослідження та кандидатури 

наукового керівника. 
Доповідач: Шевченко Роман. 

 

7. Про розгляд видань. 

Доповідачі: Сарапіна Марина, Пономаренко Роман, 

Остапов Костянтин, Коваленко Роман. 

 

8. Про навчання за індивідуальним графіком у першому семестрі 

2019/2020 навчального року. 

Доповідач: Куфлієвський Андрій. 

 

9. Про виконання рішень Вченої ради. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

10. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у жовтні 

2019 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 
 
 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж 

факультету оперативно-рятувальних сил Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, кандидату педагогічних наук Майбороді 

Артему Олександровичу. 



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

немає. 

1.2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі автоматичних систем безпеки та електроустановок 

факультету пожежної безпеки Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, кандидату технічних наук Мельнику Руслану Павловичу. 

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

немає. 

1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі техніки та засобів цивільного захисту факультету 

оперативно-рятувальних сил Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, кандидату технічних наук Нуянзіну Олександру 

Михайловичу. 

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

немає. 

1.4. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт факультету цивільного захисту, кандидату технічних наук 

Піксасову Михайлу Михайловичу. 

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

немає. 

1.5. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі соціальних і гуманітарних дисциплін соціально-

психологічного факультету, кандидату психологічних наук Тогобицькій 

Віолеті Джемалівні. 

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

немає. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити для реєстрації у МОН України склад спеціалізованої вченої 

ради Д 64.707.01, створеної в Національному університеті цивільного захисту 

України Державної служби України з надзвичайних ситуацій для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 

21.06.02 – пожежна безпека (технічні науки). 

 

3. ВИРІШИЛИ: 
Інформацію про стан кадрового забезпечення навчального процесу в 

університеті взяти до відома. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити програми навчальних дисциплін, що вкладаються 

кафедрами факультетів оперативно-рятувальних сил, пожежної безпеки, 

цивільного захисту та соціально-психологічного факультету відповідно до 

додатку №1 (на оптичному носієві). 

 



5. ВИРІШИЛИ: 

Включити до складу редакційної колегії науково-технічного журналу 

«Техногенно-екологічна безпека» Ph.D. Хаміді Абдул Азіза (Hamidi Abdul 

Aziz) професора інституту цивільної інженерії Університету Малайзії. 

 

6. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити тему дисертації на здобуття ступеня кандидата технічних 

наук здобувача університету Стецюка Євгена Ігоровича у редакції «Методика 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету». Науковим керівником 

призначити старшого наукового співробітника наукового відділу з проблем 

цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного 

центру Стрільця Віктора Марковича доктора технічних наук, старшого 

наукового співробітника. 

 

7. ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити до друку підручник «Забезпечення екологічної безпеки» 

авторів Андронова Володимира, Артем’єва Сергія, Бригади Олени, 

Рибалової Ольги, Сарапіної Марини. 

2. Затвердити до друку монографію «Науково-теоретичні основи 

зниження техногенного впливу на системи водопостачання регіону з 

врахуванням основних принципів басейнового управління водними 

ресурсами» авторів Пляцука Леоніда, Пономаренка Романа, 

Третьякова Олега. 

3. Затвердити до друку монографію «Удосконалення дистанційного 

подавання вогнегасних речовин з гелеутворюючими складовими» авторів 

Остапова Костянтина, Росохи Сергія, Сенчихіна Юрія, 

Сирового Володимира. 

4. Затвердити до друку монографію «Підвищення ефективності процесу 

реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні 

ситуації шляхом використання багатофункціональних комплексів зі 

знімними кузовами-контейнерами» авторів: Калиновського Андрія, 

Коваленка Романа, Ларіна Олександра. 

 

8. ВИРІШИЛИ: 

Дозволити навчання за індивідуальним графіком протягом 1-го 

семестру 2019/2020 навчального року: 

1. По соціально-психологічному факультету: 
1.1.  рядовому служби ЦЗ САДИХОВІЙ С. К. 
1.2.  студенту ВЕРБІ Р. В. 

1.3.  студентці ГЕЛЛЕР А. І. 

1.4.  студентці КОНОНОВІЙ О. С. 

2. Керівнику факультету забороняти навчання за індивідуальним 

графіком особам зазначеними у п. 1 у разі зниження успішності. 

 



9. ВИРІШИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

10. ВИРІШИЛИ: 
Внести до порядку денного засідання вченої ради у жовтні 2019 року 

наступні питання: 

– Про розгляд проекту плану наукової та науково-технічної діяльності 

університету на 2020 рік. 

– Про розгляд проектів заявок на виконання науково-дослідних 

(дослідно-конструкторських) робіт за замовленням структурних підрозділів 

апарату ДСНС. 

– Про розгляд тем дисертаційних досліджень докторантів, ад’юнктів та 

здобувачів університету набору 2019 року. 

– Про закупівлі університету за ІІІ квартал 2019 року та затвердження 

плану закупівель на ІV квартал 2019 року. 

– Про розгляд видань університету. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради   Володимир АНДРОНОВ 

 

 

Учений секретар       Андрій ПОБІДАШ 


