
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
13 червня 2019 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

№ 10 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.30 

 

Голова: Садковий В. П. 

Секретар: Побідаш А. Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 25 членів вченої ради з 33: 

д.держ.упр., проф. Садковий В. П., к.психол.н., проф. Назаров О. О., д.т.н., 

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

Мєтєльов О. В., к.т.н., доц. Маладика І. 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., 

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

Головко Д. І., Кальченко Я. Ю., Змага М. І., Чистякова Л. І., Молодика Є. А. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Антошкін О. А., Бурменко О. А., к.держ.упр. Вавренюк С. А., к.т.н., доцент 

Колосков В. Ю.,к.т.н. Кондратенко О. М., Рашкевич Н. В. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

I. Про діяльність факультету техногенно-екологічної безпеки. 

 

II. Про розгляд освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм та 

робочих навчальних планів набору 2019 року. 

 

III. Розгляд кандидатури від університету для представлення до 

занесення імені на Дошку пошани МВС України. 

 

IV. Про перейменування відділу. 

 



V. Про розгляд матеріалів для участі у конкурсі на кращу наукову, 

науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті 

МВС України у 2019 році. 

 

VI. Про хід дисертаційних досліджень докторантів університету. 

 

VII. Про розгляд тем дисертаційних досліджень ад’юнктів (аспірантів) 

університету та кандидатур наукових керівників. 

 

VIII. Про розгляд кандидатур для участі у конкурсах для призначення 

стипендій. 

 

IX. Про стан роботи з відбору кандидатів на навчання до університету в 

2019/2020 навчальному році. 

 

X. Про виконання рішень Вченої ради університету. 

 

XI. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у серпні 

2019 р. 
 
 
 

I. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про діяльність факультету техногенно-екологічної 

безпеки Національного університету цивільного захисту України взяти до 

відома. 

2. Роботу факультету техногенно-екологічної безпеки 

Національного університету цивільного захисту України визнати 

задовільною. 

 

II. УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми та робочі 

навчальні плани набору 2019 року відповідно до додатку № 2 (на оптичному 

носієві). 

 

III. УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатури полковника служби цивільного захисту 

АНДРОНОВА Володимира Анатолійовича та полковника служби цивільного 

захисту ПЕТУХОВОЇ Олени Анатоліївни від університету для представлення 

до занесення імені на Дошку пошани Міністерства внутрішніх справ 

України. 

 

IV. УХВАЛИЛИ: 

Перейменувати відділ організації науково-дослідної роботи науково-

дослідного центру університету у відділ організації науково-дослідної та 

патентної діяльності науково-дослідного центру університету. 

 

 

 



V. УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до участі у конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та 

профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, 

закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України у 2019 році від Національного 

університету цивільного захисту України: 

1. У номінації «Наукове видання»: монографію «Лютеранська 

конфесіоналізація в Саксонії в 1525-1580 р.р.» автора Карікова С. А. та 

монографію «Професійна діяльність майбутнього офіцера ДСНС України в 

сучасних умовах» авторів: Демента М. О., Костикової І. І., Тарадуди Д. В. 

2. У номінації «Мультимедійні видання»: курс відеолекцій з 

дисципліни «Організація аварійно-рятувальних робіт» авторів: 

Аветисяна В. Г., Дрігваль Н. А., Монастирецького С. Є., Піксасова М. М. 

3. У номінації «Друкована профорієнтаційна продукція»: 

профорієнтаційно-інформаційний зразок «Орігамі» авторів: 

Бондаренка С. М., Дерев’янка О. А., Могильнікова О. М. 

4. У номінації «Винаходи, корисні моделі, промислові зразки»: 

патент на корисну модель «Спосіб гасіння пожежі мобільним роботом» 

авторів Андронова В. А., Горінової В. В., Карпця К. М., Коссе А. Г., 

Поспєлова Б. Б., Рибки Є. О. 

 

VI. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо роботи докторанта університету 

Вавренюка С. А. взяти до відома. 

2. Вважати роботу докторанта університету Вавренюка С. А., за 

2018-2019 навчальний рік задовільною, індивідуальний план роботи - 

виконаним. 

3. Подальше перебування в докторантурі Вавренюка С. А. вважати 

доцільним та рекомендувати подовжити його перебування в докторантурі. 

 

VII. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії аспіранта університету Рашкевич Ніни Владиславівна у 

редакції: «Ідентифікація небезпеки техногенних об’єктів в умовах 

надзвичайних ситуацій на прикладі сміттєзвалищ». Науковий керівник – 

кандидат технічних наук, доцент Колосков Володимир Юрійович. 

2. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії ад’юнкта університету Бурменка Олександра 

Анатолійовича у редакції: «Зниження рівня викиду твердих частинок у 

відпрацьованих газах енергосилових установок». Науковий керівник – 

кандидат технічних наук Кондратенко Олександр Миколайович. 

3. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук викладача кафедри автоматичних систем безпеки 

та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки Антошкіна 

Олексія Анатолійовича у редакції: «Математичні моделі та методи 

розв’язання оптимізаційних задач сенсорного покриття об’єктів контролю». 

Без зміни наукового керівника. 

 



VIII. УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати для участі у конкурсі на призначення стипендії 

Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді у 

2019/2020 навчальному році від Національного університету цивільного 

захисту України наступні кандидатури: 

1) Дудника Валерія Руслановича, курсанта 4-го курсу факультету 

пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України. 

2) Білецької Ірини Юріївни, студентки 3-го курсу соціально-

психологічного факультету Національного університету цивільного 

захисту України. 

3) Жевжика Владислава Віталійовича, студента 3-го курсу соціально-

психологічного факультету Національного університету цивільного 

захисту України. 

2. Рекомендувати для участі у конкурсі на призначення обласних 

стипендій та персональних стипендій імені О. С. Масельського у 2019/2020 

навчальному році від Національного університету цивільного захисту 

України наступні кандидатури: 

1) Губанову Аліну Сергіївну, курсантку 3-го курсу соціально-

психологічного факультету Національного університету цивільного захисту 

України. 

2) Чаговця Анатолія Івановича, курсанта 3-го курсу факультету пожежної 

безпеки Національного університету цивільного захисту України. 

3) Коробкіну Каріну Миколаївну, студентку 4-го курсу факультету 

техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного 

захисту України. 

 

IX. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо відбору кандидатів на навчання до університету у 

2019/2020 навчальному році взяти до відома. 

 

X. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

XI. УХВАЛИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради у серпні 2019 року 

наступні питання: 

 Про підсумки роботи університету за 2018/2019 та основні 

завдання на 2019/2020 навчальні роки. 

 Про затвердження плану основних заходів НУЦЗ України на 

2019/2020 навчальний рік. 

 Про закупівлі університету за ІІ квартал 2019 року та 

затвердження плану закупівель на ІІІ квартал 2019 року. 

 Про розгляд кандидатур на вступ до докторантури університету у 

2019 році. 

 Про надання здобувачам вищої освіти університету статусу 

«Відмінник університету». 

 Про розгляд протоколу конкурсної комісії «Кращий викладач 

року». 



 Про навчання за індивідуальним графіком у першому семестрі 

2019-2020 навчального року. 

 

 

 

Голова вченої ради     Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Учений секретар      Андрій ПОБІДАШ 


