
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
27 серпня 2020 року 

 

м. Харків 

 

№ 11 

 

 

початок: 14.00 

закінчення: 15.45 

 

Голова: Садковий Володимир 

Секретар: Побідаш Андрій 

 

Присутні: 

26 членів вченої ради з 33: 

д.держ.упр., проф. Садковий Володимир, 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. 

Комяк Валентина, д.т.н., проф. Тарасенко Олександр, к.т.н., доц. 

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

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

 

Запрошені: 

к.т.н., доц. Артем’єв Сергій, к.т.н. Безугла Юлія, Белюченко Дмитро, к.т.н., 

доц. Дейнеко Наталія, к.т.н. Дендаренко Владислав, Дубіль Вікторія, к.т.н. 

Зажома Віталій, Кердивар Валентин, к.т.н. Кропивницький Віталій, к.т.н., 

с.н.с. Михайлюк Андрій, д.соц.н., проф. Скориніна-Погребна Ольга, д.т.н., 

с.н.с. Стрілець Віктор, к.т.н. Чиркіна Марина, к.і.н., доц. Шойко Василь, 

Щербак Станіслав. 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підсумки роботи університету за 2019/2020 та основні завдання 

на 2020/2021 навчальні роки. 

Доповідач: Садковий Володимир. 

 

2. Про обрання на вакантні посади. 

Доповідач: Назаров Олег. 

 

3. Про присвоєння вчених звань. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

4. Про розгляд протоколу конкурсної комісії «Кращий викладач 

року». 

Доповідач: Назаров Олег. 

 

5. Про призначення підвищених посадових окладів курсантам 

університету, які отримали за результатами семестрового контролю 

добрі та відмінні оцінки. 

Доповідач: Назаров Олег. 

 

6. Про розгляд результатів атестації наукових працівників, складу 

комісії з атестації наукових працівників та графіку проведення атестації 

наукових працівників університету. 

Доповідач: Андронов Володимир. 

 

7. Про затвердження плану основних заходів НУЦЗ України на 

2020/2021 навчальний рік. 

Доповідач: Щербак Станіслав. 

 

8. Про закупівлі університету за ІІ квартал 2020 року. 

Доповідач:Дубіль Вікторія. 

 

9. Про розгляд кандидатур на вступ до докторантури університету у 

2020 році. 

Доповідач: Михайлюк Андрій. 

 

10. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та кандидатури 

наукового консультанта. 

Доповідач: Михайлюк Андрій. 

 

11. Про утворення ради для проведення захисту дисертації з метою 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю – 053 

«Психологія». 

Доповідач: Михайлюк Андрій. 



 

12. Про розгляд видань університету. 

Доповідачі: 

1. Михайлюк Андрій. 

2. Домбровська Світлана. 

 

13. Про розгляд навчальних програм з навчальних дисциплін кафедр 

факультетів цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, пожежної 

безпеки, соціально-психологічного факультету та техногенно-

екологічної безпеки. 

Доповідачі: Удянський Микола, Олійников Олексій, Куфлієвський Андрій, 

Ромін Андрій, Мєтєльов Олександр. 

 

14. Про розгляд освітньо-професійних програм факультету 

оперативно-рятувальних сил. 

Доповідач: Олійников Олексій. 

 

15. Пропозиції щодо складу Наглядової ради НУЦЗ України. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

16. Про зміни складу вченої ради НУЦЗ України. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

17. Про навчання за індивідуальним графіком у першому семестрі 

2020-2021 навчального року. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

18. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у вересні 

2020 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Інформацію щодо діяльності університету за 2019/2020 навчальний рік 

взяти до відома. 

1.2. Діяльність Національного університету цивільного захисту України у 

2019/2020 навчальному році визнати задовільною. 

1.3. Основини завданнями на 2020/2021 навчальний рік вважати: 

– продовження заходів щодо реалізації в Університеті норм та вимог 

Закону України «Про вищу освіту», безумовне виконання колективом 

Університету вимог Положень про організацію освітнього процесу та про 

систему забезпечення Національним університетом цивільного захисту 

України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти з врахуванням та 

безумовним виконанням всіх протиепідемічних заходів; 

– підготовка високоякісних фахівців та виконання в повному обсязі 



університетом державного замовлення з набору та випуску за відповідними 

спеціальностями та освітніми рівнями; 

– підвищення відповідальності факультетів, центру та кафедр за якісне 

виконання акредитаційних умов, критеріїв до проектних груп і освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, перегляд 

цих програм; 

– безумовне виконання науково-педагогічними працівниками 

кваліфікаційних вимог відповідно до профілю діяльності їх кафедр; 

– подальша робота щодо оптимізації штатної структури Університету та 

якісного росту професіоналізму науково-педагогічних працівників; 

– подальший розвиток та модернізація навчально-матеріальної бази 

університету, забезпечення навчального процесу необхідною сучасною 

технікою, обладнанням, технічними засобами та іншим; 

– розвиток та укріплення міжнародних освітніх, наукових, технічних та 

інших зв’язків з іноземними колегами в сучасних умовах конкуренції та 

боротьби на ринку освітніх послуг; 

– подальша робота за всіма напрямками з нарощення показників 

університету, що впливають на критерії з підвищення рейтингу університету 

серед закладів вищої освіти; 

– покращення практичної складової підготовки фахівців; 

– завершення процедури акредитації трьох освітньо-наукових програм 

вищої освіти за третім (освітньо-науковим) ступенем доктора філософії, а 

саме «Пожежна безпека», «Есктремальна та кризова психологія» та 

«Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки»; 

– акредитація за магістерським рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» (освітньо-професійні програми 

«Публічне управління та адміністрування», «Публічне управління та 

адміністрування у сфері цивільної безпеки») та за бакалаврським рівнем за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітньо-професійні програми 

«Цивільний захист», «Охорона праці», «Інженерне забезпечення саперних, 

піротехнічних та вибухових робіт»). 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду завідувача кафедри охорони праці та техногено-екологічної безпеки, 

кандидата технічних наук, доцента Артем’єва Сергія Робленовича. 

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

немає. 

2.2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання на вакантну 

посаду професора кафедри психології діяльності в особливих умовах, 

доктора соціологічних наук, професора Скориніної-Погребної Ольги 

Володимирівни. 

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

немає. 

 



3. ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту факультету цивільного захисту, кандидату технічних 

наук Безуглій Юлії Сергіївні. 

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

немає. 

3.2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі пожежно-профілактичної роботи факультету 

пожежної безпеки Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля, кандидату технічних наук Дендаренку Владиславу Юрійовичу. 

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

немає. 

3.3. 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 Зажомі Віталію Михайловичу. 

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

немає. 

3.4. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі спеціальної хімії та хімічної технології факультету 

оперативно-рятувальних сил, кандидату технічних наук Чиркіній Марині 

Анатоліївні. 

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

немає. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

4.1. Протокол засідання 2-го етапу конкурсної комісії для проведення 

Конкурсу «Кращий викладач року» серед науково-педагогічних працівників 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

4.2. Визнати переможцями конкурсу «Кращий викладач року» у 2019/2020 

навчальному році серед науково-педагогічних працівників в Національному 

університеті цивільного захисту України у номінації: 

4.2.1. кращий викладач дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки – ТАРАДУДУ Дмитра Віталійовича, заступника начальника 

кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

факультету цивільного захисту, кандидата технічних наук; 

4.2.2. кращий викладач дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки – 

УШАКОВУ Ірину Михайлівну, доцента кафедри психології діяльності в 

особливих умовах соціально-психологічного факультету, кандидата 

психологічних наук, доцента; 

4.2.3. кращий викладач дисциплін циклу фундаментальної, природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки – РИБАЛОВУ Ольгу 

Володимирівну, доцента кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 



безпеки факультету техногенно-екологічної безпеки, кандидата технічних 

наук, доцента. 

 

5. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Встановити підвищення до посадового окладу у розмірі 50 % 

курсантам, які отримали тільки відмінні оцінки по результатам другого 

семестру 2019-2020 навчального року: 

по 3-му курсу факультету цивільного захисту: 

5.2.1. рядовому служби ЦЗ БАБКІНІЙ Лілії Дмитрівні; 

5.2.2. рядовому служби ЦЗ МЕДВЕДЄВІЙ Діані Олександрівні; 

5.2.3. рядовому служби ЦЗ ШКУРКО Олені Олександрівні; 

по 4-му курсу факультету цивільного захисту: 

5.2.4. рядовому служби ЦЗ ГАПОНОВІЙ Альбіні Сергіївні; 

5.2.5. рядовому служби ЦЗ ГИРМАН Вікторії Сергіївні; 

5.2.6. рядовому служби ЦЗ ЄВСЮКОВІЙ Наталії Валеріївні; 

5.2.7. рядовому служби ЦЗ ЛЕМЗЯКОВУ Данилу Романовичу; 

5.2.8. рядовому служби ЦЗ ПОПОВИЧУ Василю Вікторовичу; 

5.2.9. рядовому служби ЦЗ САВЧЕНКО Ілоні Владиславівні; 

5.2.10. рядовому служби ЦЗ ТОМЧУК Наталії Михайлівні; 

5.2.11. рядовому служби ЦЗ ФРОЛЕНКУ Владиславу Сергійовичу; 

5.2.12. рядовому служби ЦЗ ЧАЛІЙ Катерині Сергіївні; 

по 3-му курсу факультету оперативно-рятувальних сил: 

5.2.13. рядовому служби ЦЗ КОРШЕНКУ Дмитру Миколайовичу; 

по 4-му курсу факультету оперативно-рятувальних сил: 

5.2.14. рядовому служби ЦЗ ВОЛОЩУК Анастасії Дмитрівні; 

5.2.15. рядовому служби ЦЗ КОМИШАН Ірині Іванівні; 

5.2.16. рядовому служби ЦЗ ПЕРЕВЕРЗЄВІЙ Олені Микитівні; 

по 4-му курсу соціально-психологічного факультету: 

5.2.17. рядовому служби ЦЗ ГУБАНОВІЙ Аліні Сергіївні; 

5.2.18. рядовому служби ЦЗ СИДОРЕНКО Юлії Олексіївні; 

по 2-му курсу факультету пожежної безпеки: 

5.2.19. рядовому служби ЦЗ ТРУШОВУ Якиму Романовичу; 

по 3-му курсу факультету пожежної безпеки: 

5.2.20. рядовому служби ЦЗ МИРОНЕНКО Анастасії Анатоліївні; 

по 4-му курсу факультету пожежної безпеки: 

5.2.21. рядовому служби ЦЗ АНЦИФЕРОВІЙ Олександрі Володимирівні; 

5.2.22. рядовому служби ЦЗ ІЩЕНКУ Івану Вікторовичу; 

5.2.23. рядовому служби ЦЗ ПЕРЕДРІЮ Ярославу Віталійовичу; 

5.2.24. рядовому служби ЦЗ СКЛЯРУ Івану Євгенійовичу; 

5.2.25. рядовому служби ЦЗ ТЕРЕЩЕНКО Катерині Олександрівні; 

5.2.26. рядовому служби ЦЗ ЧАГОВЦЮ Анатолію Ігоровичу; 

2.2. Встановити підвищення до посадового окладу у розмірі 25 % 

курсантам, які отримали добрі та відмінні оцінки по результатам другого 

семестру 2019-2020 навчального року та мають середній бал успішності не 

менше 4,5: 



по 2-му курсу (магістр) факультету цивільного захисту: 

5.2.1. рядовому служби ЦЗ БЄЛКІНУ Іллі Олександровичу; 

5.2.2. рядовому служби ЦЗ ГРИГОРЕНКУ Олександру Віталійовичу; 

5.2.3. рядовому служби ЦЗ ДЗЮБАСУ Євгенію Віталійовичу; 

5.2.4. рядовому служби ЦЗ КУЩУ Олексію Сергійовичу; 

5.2.5. рядовому служби ЦЗ ОКСЕНЮКУ Володимиру Ігоровичу; 

по 3-му курсу факультету цивільного захисту: 

5.2.6. рядовому служби ЦЗ ЛИМАРЕНКО Вероніці Олегівні; 

5.2.7. рядовому служби ЦЗ МИЛЬКО Анастасії Валентинівні; 

по 4-му курсу факультету цивільного захисту: 

5.2.8. рядовому служби ЦЗ АТАМАНЧУКУ Олексію Олександровичу; 

5.2.9. рядовому служби ЦЗ ГОРБАНЄВУ Петру Олександровичу; 

по 2-му курсу факультету оперативно-рятувальних сил: 

5.2.10. рядовому служби ЦЗ БАЖАНОВІЙ Катерині Володимирівні; 

5.2.11. рядовому служби ЦЗ РЄЗНІК Єлизаветі Павлівні; 

по 3-му курсу факультету оперативно-рятувальних сил: 

5.2.12. рядовому служби ЦЗ ПІВЕНЬ Людмилі Миколаївні; 

по 4-му курсу факультету оперативно-рятувальних сил: 

5.2.13. рядовому служби ЦЗ ДУМЧИКОВІЙ Дар’ї Миколаївні; 

5.2.14. рядовому служби ЦЗ СТУДЗІНСЬКІЙ Анастасії Олександрівні; 

5.2.15. рядовому служби ЦЗ ТРОНЮ Станіславу Юрійовичу; 

5.2.16. рядовому служби ЦЗ ФУРСЕНКУ Андрію Вадимовичу; 

по 2-му курсу (магістр) факультету оперативно-рятувальних сил: 

5.2.17. рядовому служби ЦЗ БАШТОВІЙ Анастасії Русланівні; 

5.2.18. рядовому служби ЦЗ ЛЄЩОВІЙ Валерії Андріївні; 

по 2-му курсу факультету пожежної безпеки: 

5.2.19. рядовому служби ЦЗ ПОЛОВЯНОВУ Дмитру Денисовичу; 

по 3-му курсу факультету пожежної безпеки: 

5.2.20. рядовому служби ЦЗ БЕСЕДОВСЬКІЙ Тетяні Петрівні; 

5.2.21. рядовому служби ЦЗ КАПІНОС Єлизоветі Володимирівні; 

5.2.22. рядовому служби ЦЗ ОСЕТРОВІЙ Ганні Олександрівні; 

по 2-му курсу (магістр) факультету пожежної безпеки: 

5.2.23. рядовому служби ЦЗ ДУДНИКУ Валерію Руслановичу; 

5.2.24. рядовому служби ЦЗ КРОТЕНКО Олені Олегівні; 

5.2.25. рядовому служби ЦЗ ОКСЬОМ Тетяні Юріївні. 

 

6. ВИРІШИЛИ: 

6.1. Затвердити результати атестації наступних працівників 

університету: 

6.1.1. РИБКИ Євгенія Олексійовича, підполковника служби цивільного 

захисту, заступника начальника центру-начальника відділу організації 

науково-дослідної та патентної діяльності науково-дослідного центру, 

доктора технічних наук, старшого дослідника; 

6.1.2. ШЕВЧЕНКА Романа Івановича, полковника служби цивільного 

захисту, начальника наукового відділу з проблем цивільного захисту та 



техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру, доктора 

технічних наук, старшого наукового співробітника; 

6.1.3. ЛЄБЄДЄВОЇ Світлани Юріївни, полковника служби цивільного 

захисту, начальника навчально-наукової лабораторії екстремальної та 

кризової психології науково-дослідного центру, кандидата психологічних 

наук, старшого наукового співробітника; 

6.1.4. МИРОШНИКА Олега Миколайовича, полковника служби 

цивільного захисту, начальника навчально-науково-виробничого відділу 

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, доктора технічних наук, доцента; 

6.1.5. МАЙСТРО Сергія Вікторовича, завідувача кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого 

центру, доктора наук з державного управління, професора; 

6.1.6. ОНІЩЕНКО Наталії Вікторівни, підполковника служби цивільного 

захисту, провідного наукового співробітника навчально-наукової лабораторії 

екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру, доктора 

психологічних наук, професора. 

6.2. За результатами атестації вище вказані працівники університету 

«Відповідають займаним посадам». 

6.3. Затвердити склад Комісії з питань атестації наукових працівників 

НУЦЗ України: 

6.3.1. АНДРОНОВ Володимир Анатолійович, проректор з наукової 

роботи – начальник науково дослідного центру, голова комісії; 

6.3.2. РИБКА Євгеній Олексійович, заступник начальника центру-

начальник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності 

науково-дослідного центру, секретар комісії; 

6.3.3. ОНІЩЕНКО Наталія Вікторівна, провідний науковий співробітник 

навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології 

науково-дослідного центру, член комісії; 

6.3.4. МАЙСТРО Сергій Вікторович, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого 

центру, член комісії; 

6.3.5. МИРОШНИК Олег Миколайович, начальник навчально-науково-

виробничого відділу ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля, член комісії; 

6.3.6. МОЛОДИКА Євгеній Анатолійович, голова профспілкового 

комітету, член комісії. 

6.4. Затвердити графік атестації наукових працівників НУЦЗ України у 

2020 році. 

 

7. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план основних заходів НУЦЗ України на 2020/2021 навчальний 

рік. 

 

8. ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про закупівлі університету за ІІ квартал 2020 року взяти до 

відома. 



9. ВИРІШИЛИ: 

9.1. Зарахувати до докторантури університету Кропивницького Віталія 

Станіславовича. Науковим консультантом призначити завідувача кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-

виробничого центру, доктора наук з державного управління, професора 

Майстра Сергія Вікторовича. 

9.2. Зарахувати до докторантури університету Шойко Василя Анатолійовича. 

Науковим консультантом призначити начальника навчально-науково-

виробничого центру, доктора наук з державного управління, професора, 

заслуженого працівника освіти України Домбровську Світлану Миколаївну. 

9.3. Зарахувати до докторантури університету Дейнеку Наталю Вікторівну. 

Науковим консультантом призначити професора кафедри спеціальної хімії та 

хімічної технології факультету оперативно-рятувальних сил, доктора технічних 

наук, доцента Кірєєва Олександра Олександровича. 
 

10. ВИРІШИЛИ: 
10.1. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук здобувача університету Белюченка Дмитра Юрійовича у 
редакції «Методика скорочення часу оперативного розгортання першим 
рятувальним підрозділом в умовах надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру». Без зміни наукового керівника. 
10.2. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук здобувача університету Діброви Олексія Сергійовича у 
редакції «Підвищення пожежної безпеки піротехнічних нітратно-титанових 
сумішей». Без зміни наукового керівника. 
10.3. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук здобувача університету Бабакіна Вадима Миколайовича у 
редакції «Протидія молодіжній злочинності засобами оперативно-розшукової 
діяльності». Призначити додаткового наукового консультанта проректора з 
наукової роботи – начальника науково-дослідного центру доктора технічних 
наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Андронова 
Володимира Анатолійовича. 
10.4. Призначити науковим консультантом здобувача університету 
Мелещенка Руслана Геннадійовича заступника начальника центру – 
начальника відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності 
науково-дослідного центру доктора технічних наук, старшого дослідника 
Рибку Євгенія Олексійовича. 
 

11. ВИРІШИЛИ: 

11.1. Інформацію щодо утворення спеціалізованої вченої ради для 

проведення разового публічного захисту дисертації з метою присудження 

наукового ступеня доктора філософії взяти до відома. 

11.2. Ухвалити персональний склад спеціалізованої вченої ради для разового 

публічного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 053 «Психологія» Кердивара Валентина 

Віталійовича на тему: «Синдром жертви у внутрішньо переміщених осіб із 

зони локального воєнного конфлікту»: 



голова ради – Тімченко Олександр Володимирович, доктор 

психологічних наук, професор, головний науковий співробітник навчально-

наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-

дослідного центру Національного університету цивільного захисту України; 

рецензенти: 

Афанасьєва Наталя Євгенівна, доктор психологічних наук, доцент, 

кафедри психології діяльності в особливих умовах соціально-психологічного 

факультету Національного університету цивільного захисту України; 

Боснюк Валерій Федорович, кандидат психологічних наук, доцент, кафедри 

психології діяльності в особливих умовах соціально-психологічного 

факультету Національного університету цивільного захисту України. 

опоненти: 

Лефтеров Василь Олександрович, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціології і психології факультету психології, 

політології та соціології Національного університету «Одеська юридична 

академія»; 

Іванченко Андріана Олексіївна, доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин і соціальних наук Міжрегіональної Академії управління 

персоналом. 

11.3. Звернутися з клопотанням до Міністерства освіти і науки України про 

утворення спеціалізованої вченої ради у Національному університеті 

цивільного захисту України для разового публічного захисту дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 

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

у внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту». 

 

12. ВИРІШИЛИ: 

12.1. Затвердити до друку монографію «Газогенератори систем зберігання та 

подачі водню на основі гідро реагуючих складів: моделі, характеристики, 

методи контролю» авторів: Абрамова Юрія, Кривцової Валентини, 

Михайлюка Андрія. 

12.2. Затвердити до друку монографію «Державне управління розвитком 

дистанційної освіти України: методологія, теорія та практика» автора 

Хмирова Ігоря. 

 

13. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити навчальні програми з навчальних дисциплін кафедр факультетів 

цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, пожежної безпеки, 

соціально-психологічного факультету та техногенно-екологічної безпеки 

відповідно до додатку № 7 (на оптичному носієві). 

 

14. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити освітньо-професійні програми факультету оперативно-

рятувальних сил відповідно до додатку № 7 (на оптичному носієві). 



15. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний склад Наглядової ради Національного університету 

цивільного захисту України: 

15.1. Одарюк Павло Васильович, генерал-майор служби цивільного захисту 

у відставці, радник начальника Головного управління ДСНС України у 

Харківській області, голова Наглядової ради; 

15.2. Черняк Михайло Євгенійович, приватний підприємець, заступник 

голови Наглядової ради; 

15.3. Донський Олександр Михайлович, депутат Харківської обласної ради, 

голова постійної комісії з питань екології, надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків Харківської обласної ради, член Наглядової ради; 

15.4. Ільченко Микола Володимирович, генерал-майор служби цивільного 

захисту, заступник Голови Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, член Наглядової ради; 

15.5. Рева Григорій Васильович, генерал-полковник внутрішньої служби у 

відставці, кандидат технічних наук, Міністр України з питань надзвичайних 

ситуацій (20.07.2004-03.02.2005), член Наглядової ради; 

15.6. Кузькін Євген Юрійович, перший заступник Голови Державного 

агентства автомобільних доріг України, член Наглядової ради; 

15.7. Труш Олександр Олегович, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», член Наглядової ради. 

 

16. ВИРІШИЛИ: 

Ввести до складу вченої ради Національного університету цивільного 

захисту України Ільченка Миколу Володимировича, генерал-майора служби 

цивільного захисту, заступника Голови Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, як представника організації роботодавця. 

 

17. ВИРІШИЛИ: 

Дозволити навчання за індивідуальним графіком протягом 1-го семестру 

2020/2021 навчального року: 

17.1. По факультету цивільного захисту: 
17.1.1.  лейтенанту служби ЦЗ ВЕПРИЧЕНКУ Максиму 
17.1.2.  лейтенанту служби ЦЗ СЕРГІЄНКУ Віктору 
17.1.3.  рядовій служби ЦЗ ЗАЙЦЕВІЙ Аліні 
17.1.4.  рядовій служби ЦЗ РОМАНЧЕНКО Кристині 
17.1.5.  рядовому служби ЦЗ АРСЬОНОВУ Андрію 
17.1.6.  рядовому служби ЦЗ БАБИЧУ Миколі 
17.1.7.  рядовому служби ЦЗ ГАЙОВОМУ Олексію 
17.1.8.  рядовому служби ЦЗ ГЛУЩЕНКУ Івану 
17.1.9.  рядовому служби ЦЗ ГОВОРУСІ Ростиславу 
17.1.10.  рядовому служби ЦЗ ГУБАРЮ Сергію 
17.1.11.  рядовому служби ЦЗ ЗІНЧУКУ Юрію 
17.1.12.  рядовому служби ЦЗ КИСЬ Владиславу 



17.1.13.  рядовому служби ЦЗ КРИВЦЮ Івану 
17.1.14.  рядовому служби ЦЗ КУЛІНІЧУ Олександру 
17.1.15.  рядовому служби ЦЗ ОБУХОВУ Едуарду 
17.1.16.  рядовому служби ЦЗ ПАЗЕЧКУ Максиму 
17.1.17.  рядовому служби ЦЗ РОЗУМНОМУ Вадиму 
17.1.18.  рядовому служби ЦЗ СІДОРОВУ Олександру 
17.1.19.  рядовому служби ЦЗ ШЕСТОПАЛОВУ Артему 

17.1.20.  рядовому служби ЦЗ ЯКІМЦЕВУ Олександру 
17.2. По факультету оперативно-рятувальних сил: 
17.2.1.  рядовій служби ЦЗ ПОЛШВЕДКІНІЙ Кристині 

17.2.2.  рядовому служби ЦЗ АНТОНЕНКУ Сергію 

17.2.3.  рядовому служби ЦЗ ВОЛКОВУ Роману 

17.2.4.  рядовому служби ЦЗ ЗЕМЛЯНОМУ Андрію 

17.2.5.  рядовому служби ЦЗ КУЦ Дмитру 

17.2.6.  рядовому служби ЦЗ ЛИСЕНКУ Олексію 

17.2.7.  рядовому служби ЦЗ ПЕРЕСАДІ Олександру 

17.2.8.  рядовому служби ЦЗ РОДНЮКУ Сергію 

17.2.9.  рядовому служби ЦЗ ФЕСЕНКУ Валерію 

17.3. По соціально-психологічному факультету 

17.3.1.  рядовій служби ЦЗ РУДЕНКО Іванні 

17.3.2.  рядовій служби ЦЗ САДИХОВІЙ Сабіні 

17.3.3.  студенту ЖЕВЖКУ Владиславу 

17.4. По факультету пожежної безпеки: 

17.4.1.  рядовій служби ЦЗ ЗАДОРІНІЙ Орині 

17.4.2.  рядовій служби ЦЗ ПАШКО Анастасії 

17.4.3.  рядовій служби ЦЗ ПРИЙМАК Олесі 

17.4.4.  рядовій служби ЦЗ ТЕРЕЩЕНКО Катерині 

17.4.5.  рядовому служби ЦЗ АКСЕНТЬЄВУ Владиславу 

17.4.6.  рядовому служби ЦЗ АХАТОВУ Семену 

17.4.7.  рядовому служби ЦЗ БЄЛЯЄВУ Артему 

17.4.8.  рядовому служби ЦЗ БУЦУЛУ Миколі 

17.4.9.  рядовому служби ЦЗ ГАДИРУ Владиславу 

17.4.10.  рядовому служби ЦЗ ГОНЧАРОВУ Милену 

17.4.11.  рядовому служби ЦЗ ГУЗЬКУ Родіону 

17.4.12.  рядовому служби ЦЗ ЄВДОЩЕНКУ Олександру 

17.4.13.  рядовому служби ЦЗ ЗЕЛЕНКУ Євгенію 

17.4.14.  рядовому служби ЦЗ КАЗМІНОВУ Олександру 

17.4.15.  рядовому служби ЦЗ КОВАЛЮ Назару 

17.4.16.  рядовому служби ЦЗ КОНОВАЛОВУ Івану 

17.4.17.  рядовому служби ЦЗ ЛИСЕНКУ Костянтину 

17.4.18.  рядовому служби ЦЗ МАКАРЕНКУ Сергію 

17.4.19.  рядовому служби ЦЗ МАНЕРОВУ Михайлу 

17.4.20.  рядовому служби ЦЗ МАРКОБОГУ Дмитру 

17.4.21.  рядовому служби ЦЗ МАТЯШУКУ Андрію 

17.4.22.  рядовому служби ЦЗ МЕЛЬНИЧУКУ Вадиму 



17.4.23.  рядовому служби ЦЗ МИРГОРОДОВУ Олегу 

17.4.24.  рядовому служби ЦЗ ПОЛЯШЕНКУ Матвію 

17.4.25.  рядовому служби ЦЗ СВІДЧЕНКУ Олександру 

17.4.26.  рядовому служби ЦЗ СЕРЕНКУ Руслану 

17.4.27.  рядовому служби ЦЗ ФУРМАНСЬКОМУ Данилу 

17.4.28.  рядовому служби ЦЗ ХАЛІЛОВУ Сафгулу 

17.4.29.  рядовому служби ЦЗ ХАРЧЕНКУ Володимиру 

17.4.30.  рядовому служби ЦЗ ХАРЧЕНКУ Євгенію 

17.4.31.  рядовому служби ЦЗ ЩОЛОКОВУ Едуарду 

17.5. По факультету техногенно-екологічної безпеки: 

17.5.1.  студенту ЖАДАНУ Олегу 

17.5.2.  студенту МІХІНУ Філіпу 

17.5.3.  студентці ЄВСТАФ’ЄВІЙ Юлії 

17.5.4.  студентці ПЕРЕСАДІ Вікторії 

17.5.5.  студентці СТОРОЖЕВІЙ Карині 

17.5.6.  студентці ТАРАСЕНКО Олені 

17.5.7.  студентці ХОЛОДНІЙ Олені 

17.6. По навчально-науково-виробничому центру: 

17.6.1.  студенту ІОВИЧУ Роману 

17.6.2.  студентці ІВАНОВІЙ Юлії 

17.6.3.  студентці СВІТЛИЧНІЙ Єлизаветі 

17.6.4.  студентці ТРУСОВІЙ Вікторії 

17.6.5.  студентці ФЕДОРОВІЙ Анастасії 

17.6.6.  студентці ХИЖНЯК Анжеліці 

17.6.7.  студентці ЧИРВІ Віолеті 

17.7.  Керівникам факультетів та центру забороняти навчання за 

індивідуальним графіком особам зазначеними у п. 17.1.-17.6. у разі зниження 

успішності. 

 

18. ВИРІШИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради університету у вересні 

2020 року наступні питання: 

18.1. Про стан кадрового забезпечення освітнього процесу в університеті. 

18.2. Про виконання рішень вченої ради університету. 

 

 

 

Голова вченої ради     Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Учений секретар      Андрій ПОБІДАШ 


