
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
25 червня 2020 року 

 

м. Харків 

 

№ 10 

 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.35 

 

Головуючий: Андронов Володимир 

Секретар: Побідаш Андрій 

 

Присутні: 

26 членів вченої ради з 35: 

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

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

д.т.н., проф. Семків Олег, 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.т.н. Мельник Валентин, 

к.ю.н., доц. Засунько Сергій, д.т.н., с.н.с. Соболь Олександр, д.т.н., доц. 

Кірєєв Олександр, д.біол.н, проф. Перелигіна Ліна, д.т.н., проф. Чуб Ігор, 

д.т.н., проф. Комяк Валентина, д.т.н., проф. Басманов Олексій, д.т.н., проф. 

Тарасенко Олександр, Кальченко Ярослав, Змага Микола, Молодика Євгеній, 

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

 

Запрошені: 

к.пед.н. Архипенко Володимир, к.т.н. Журавський Максим, Зуб Георгій, 

Кердивар Валентин, к.пед.н. Кибальна Неля, Коленко Вікторія, 

Колісник Віталій, д.е.н., доц. Кришталь Тетяна, к.т.н., доц. Морозов Андрій, 

к.філос.н. Полякова Оксана, к.психол.н., доц. Христенко Віталій. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про присвоєння вчених звань. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 



2. Про діяльність факультету техногенно-екологічної безпеки. 

Доповідач: Мєтєльов Олександр. 

 

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

науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті 

МВС України у 2020 році. 

Доповідач: Андронов Володимир. 

 

4. Про розгляд освітніх програм та робочих навчальних планів 

набору 2020 року та внесення змін до робочих навчальних планів 

наборів 2016-2019 років. 

Доповідач: Морозов Андрій. 

 

5. Про розгляд Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та наукових працівників Національного університету 

цивільного захисту України. 

Доповідач: Морозов Андрій. 

 

6. Про розгляд Положення про систему забезпечення Національним 

університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості). 

Доповідач: Морозов Андрій. 

 

7. Про стан роботи з відбору кандидатів на навчання до університету 

у 2020/2021 навчальному році 

Доповідач: Колісник Віталій. 

 

8. Про надання творчої відпустки. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

9. Про затвердження тем дисертаційних досліджень. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

10. Про проведення попередньої експертизи дисертації. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

11. Про розгляд кандидатур курсантів для участі у конкурсі на 

нагородження стипендіями Харківського міського голови для дітей та 

молоді, а також конкурсі на призначення обласних стипендій і 

персональних стипендій імені О. С. Масельського у 2020/2021 

навчальному році. 

Доповідач: Коленко Вікторія. 

 

12. Про розгляд кандидатури від університету для представлення до 

занесення імені на Дошку пошани Міністерства внутрішніх 



справ України. 

Доповідач: Титаренко Андрій. 

 

13. Про виконання рішень Вченої ради університету. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

14. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у серпні 

2020 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі спеціальної та фізичної підготовки факультету 

оперативно-рятувальних сил Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, кандидату педагогічних наук Архипенку Володимиру 

Олексійовичу. 

Результати голосування: "За" - 26, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт факультету цивільного захисту, кандидату технічних наук 

Журавському Максиму Миколайовичу. 

Результати голосування: "За" - 26, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

факультету оперативно-рятувальних сил Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, кандидату педагогічних наук Кибальній 

Нелі Анатоліївні. 

Результати голосування: "За" - 26, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.4. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання професора по кафедрі управління у сфері цивільного захисту 

факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля, доктору економічних наук, доценту Кришталь 

Тетяні Миколаївні. 

Результати голосування: "За" - 26, "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 філософських наук Поляковій Оксані 

Олександрівні. 

Результати голосування: "За" - 26, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 



2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Інформацію щодо діяльності факультету техногенно-екологічної 

безпеки Національного університету цивільного захисту України взяти до 

відома. 

2.2. Діяльність факультету техногенно-екологічної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

3. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити подані матеріали для 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 2020 році, а 

саме: 

1) у номінації «Наукове видання»: монографії «Уніфікація науково-

методичного забезпечення питань цивільного захисту здобувачів вищої 

освіти юридичних спеціальностей закладів вищої освіти України», 

«Зниження рівня вибухонебезпеки об’єктів в умовах надзвичайних 

ситуацій», «Удосконалення дистанційного подавання вогнегасних речовин з 

гелеутворюючими складовими» та «Розрахунково-експериментальна оцінка 

надійності гумо-кордних напірних рукавів»; 

2) у номінації «Винаходи, корисні моделі, промислові зразки»: патенти на 

корисну модель «Захисний одяг пожежного-рятувальника», «Пристрій для 

порятунку», «Визначення температури втрати несучої здатності будівельної 

конструкції», «Спосіб визначення межі вогнестійкості будівельної 

конструкції» (2), «Пристрій для проведення деконтамінації» та «Захисний 

пристрій для транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів»; 

3) у номінації «Навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні 

наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо)» – 

навчальний посібник «Державна система цивільного захисту»; 

4) у номінації «Друкована профорієнтаційна продукція»: 

профорієнтаційну розкладку «Орігамі» та інформаційні листівки про 

Університет; 

5) у номінації «Профорієнтаційні відеоролики»: «Фільм про 

НУЦЗ України» та профорієнтаційний продукт факультету Техногенно-

екологічної безпеки; 

6) у номінації «Підручники» – підручник «Забезпечення екологічної 

безпеки»; 

7) у номінації «Комп’ютерні програми практичного спрямування»: 

програмний комплекс «Веста» та програмний тренажер «Формування 

навичок прийняття рішень керівником підрозділу ДСНС, який першим 

прибув на ліквідацію пожежі в торгівельному центрі «Управління 

пожежогасінням в торгівельному центрі»». 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити освітні програми та робочі навчальні плани набору 2020 року, а 



також зміни до робочих навчальних планів наборів 2016-2019 років, згідно з 

додатком № 3 (на оптичному носієві). 

 

5. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

наукових працівників Національного університету цивільного захисту 

України. 

 

6. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про систему забезпечення Національним 

університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості). 

 

7. ВИРІШИЛИ: 

7.1. Інформацію щодо відбору кандидатів на навчання до університету у 

2020/2021 навчальному році взяти до відома. 

7.2. Роботу з відбору кандидатів на навчання до університету у 2020/2021 

навчальному році визнати задовільною. 

 

8. ВИРІШИЛИ: 

Надати творчу відпустку для завершення дисертаційного дослідження на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук диригенту оркестру 

Зубу Георгію Вікторовичу терміном на два місяці з 01.08.2020 року. 

 

9. ВИРІШИЛИ: 

9.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача університету 

Гудака Романа Васильовича у редакції: «Мінімізація наслідків надзвичайних 

ситуацій природного характеру в гірській місцевості за допомогою 

пошуково-рятувальних вертольотів». Без зміни наукового керівника. 

9.2. Затвердити тему дисертаційного дослідження ад’юнкта університету 

Кердивара Валентина Віталійовича у редакції: «Синдром жертви у 

внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту». Без 

зміни наукового керівника. 

 

10. ВИРІШИЛИ: 

10.1. Інформацію щодо проведення попередньої експертизи дисертації та 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації ад’юнкта 4-го курсу денної форми навчання 

Кердивара Валентина Віталійовича взяти до відома. 

10.2. Затвердити структурним підрозділом для проведення попередньої 

експертизи дисертації ад’юнкта 4-го курсу денної форми навчання Кердивара 

Валентина Віталійовича кафедру психології діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету Національного університету 

цивільного захисту України. 

10.3. Призначити рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, 



теоретичне та практичне значення результатів дисертації, кандидатури яких 

пропонуються до складу спеціалізованої вченої ради у Національному 

університеті цивільного захисту України для разового публічного захисту 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 

«Психологія» Кердивара Валентина Віталійовича на тему: «Синдром жертви 

у внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту»: 

– доцента кафедри психології діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету, доктора психологічних наук, доцента 

Афанасьєву Наталю Євгенівну; 

– доцента кафедри психології діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету, кандидата психологічних наук, 

доцента Боснюка Валерія Федоровича. 

10.4. Начальнику кафедри психології діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету, доктору біологічних наук, професору 

Перелигіній Ліні Анатоліївні спільно з рецензентами провести фаховий 

семінар для апробації дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 053 «Психологія» ад’юнкта 4-го курсу денної форми навчання 

Кердивара Валентина Віталійовича. 

 

11. ВИРІШИЛИ: 

11.1. Рекомендувати для участі у конкурсі на призначення обласних 

стипендій і персональних стипендій імені О. С. Масельського у 2020/2021 

навчальному році від Національного університету цивільного захисту 

України наступні кандидатури: 

1) Волощук Анастасії Дмитрівни, курсантки 3-го курсу факультету 

оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту 

України. 

2) Мироненко Анастасії Анатоліївни, курсантки 2-го курсу факультету 

пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України. 

3) Ткаченко Олександри Олександрівни, курсантки 2-го курсу факультету 

техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного 

захисту України. 

11.2. Рекомендувати для участі у конкурсі на нагородження стипендіями 

Харківського міського голови для дітей та молоді у 2020/2021 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) Коршенка Дмитра Миколайовича, курсанта 2-го курсу факультету 

оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту 

України. 

3) Мєдвєдєву Діану Олександрівну, курсантку 3-го курсу факультету 

цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. 



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

безпеки Національного університету цивільного захисту України. 

 

12. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити кандидатуру полковника служби цивільного захисту 

МОРОЗОВА Андрія Івановича від університету для представлення до 

занесення імені на Дошку пошани Міністерства внутрішніх справ України. 

 

13. ВИРІШИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

14. ВИРІШИЛИ: 

2020 року наступні питання: 

- Про підсумки роботи університету за 2019/2020 та основні завдання на 

2020/2021 навчальні роки. 

- Про затвердження плану основних заходів НУЦЗ України на 2020/2021 

навчальний рік. 

- Про закупівлі університету за ІІ квартал 2020 року. 

- Про розгляд кандидатур на вступ до докторантури університету у 

2020 році. 

- Про призначення підвищених посадових окладів курсантам 

університету, які отримали за результатами семестрового контролю добрі та 

відмінні оцінки. 

- Про розгляд протоколу конкурсної комісії «Кращий викладач року». 

- Про навчання за індивідуальним графіком у першому семестрі 2020-

2021 навчального року. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради   Володимир АНДРОНОВ 

 

 

Учений секретар       Андрій ПОБІДАШ 


