
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
29 листопада 2019 року 

 

м. Харків № 3 

 

 

 

початок: 14.00 

закінчення: 14.45 

 

Головуючий: Андронов Володимир 

Секретар: Побідаш Андрій 

 

 

Присутні: 
28 членів вченої ради з 33: 

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. 

Мельник Валентин, к.пед.н., доц. Гора Вячеслав, 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., с.н.с. Тарасенко Олександр, д.т.н., проф. 

Кириченко Оксана, к.психол.н., проф. Кришталь Микола, 

Бурменко Анастасія, Бондаренко Альона, Головко Діана, Сосна Дмитро, 

Кальченко Ярослав, Чистякова Лариса, Молодика Євгеній. 

 

 

Запрошені: 
к.т.н., доц. Васильченко Олексій, к.т.н. Журбинський Дмитро, к.т.н., доц. 

Колосков Володимир, к.т.н. Куліца Олег, к.філол.н. Лептуга Олена, 

д.держ.упр., проф. Майстро Сергій, к.військ.н., доц. Малько Олександр, 

д.держ.упр., проф. Шведун Вікторія. 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про присвоєння вчених звань 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

2. Про стан діяльності студентського самоврядування. 
Доповідач:Бурменко Анастасія. 

 

3. Про розгляд Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті 

цивільного захисту України. 

Доповідач: Андронов Володимир. 

 

4. Про розгляд Стратегії розвитку Національного університету 

цивільного захисту України на 2020-2030 роки. 

Доповідач: Назаров Олег. 

 

5. Про затвердження кандидатури наукового консультанта. 
Доповідач: Шведун Вікторія. 

 

6. Про розгляд видань університету. 

Доповідачі: 

1. Шведун Вікторія. 

2. Колосков Володимир. 

3. Васильченко Олексій. 

4. Лептуга Олена. 

5. Майстро Сергій. 

6. Малько Олександр. 

7. Удянський Микола. 

 

7. Про надання за підсумками навчального процесу дипломів з 

відзнакою слухачам – іноземцям. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

8. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у грудні 

2019 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

 

1. ВИРІШИЛИ: 
1.1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі пожежної профілактики в населених пунктах 

факультету пожежної безпеки, кандидату технічних наук Горносталь Стеллі 

Анатоліївні. 



Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі організації заходів цивільного захисту факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля, кандидату технічних наук Журбинському Дмитру 

Анатолійовичу. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі організації заходів цивільного захисту факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля, кандидату технічних наук Куліці Олегу Сегійовичу. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.4. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі мовної підготовки соціально-психологічного 

факультету, кандидату філологічних наук Старовій Олені Олександрівні. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 
2.1. Інформацію щодо діяльності студентського самоврядування 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

2.2. Діяльність студентського самоврядування Національного університету 

цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

3. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у Національному університеті цивільного 

захисту України. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Стратегію розвитку Національного університету цивільного 

захисту України на 2020-2030 роки. 

 

5. ВИРІШИЛИ: 

Призначити науковим консультантом здобувача університету Торічного 

Вадима Олександровича завідувача кафедри менеджменту навчально-

науково-виробничого центру Шведун Вікторію Олександрівну, доктора наук 

з державного управління, професора. 

 

6. ВИРІШИЛИ: 



6.1. Затвердити до друку збірник наукових праць «Вісник Національного 

університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»)» 

Випуск № 2 (11) 2019. 

6.2. Затвердити до друку науково-технічний журнал «Техногенно-

екологічна безпека» випуск 6 (2/2019). 

6.3. Затвердити до друку практикум «Забезпечення інженерного захисту 

територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій» авторів 

Васильченка Олексія, Отроша Юрія, Савченка Олександра, Стельмаха Олега. 

6.4. Затвердити до друку навчальний посібник «Стилістика для державних 

службовців» авторів Богданової Ірини, Лептуги Олени. 

6.5. Затвердити до друку монографію «Державна політика у сфері охорони 

довкілля та збалансованого природокористування» авторів Андронова 

Володимира, Колєнова Олександра, Майстра Сергія, Мірошниченка Романа. 

6.6. Затвердити до друку монографію «Уніфікація науково-методичного 

забезпечення питань цивільного захисту здобувачів вищої освіти юридичних 

спеціальностей закладів вищої освіти України» за загальною редакцією 

Древаля Юрія, відповідальний за випуск Малько Олександр. 

6.7. Затвердити до друку навчальний посібник «Основи вогневої 

підготовки» авторів Бондаренка Олександра, Матухна Василя, Олекси 

Валерії, Толкунова Ігоря, Удянського Миколи. 

 

7. ВИРІШИЛИ: 
Надати за підсумками навчального процесу диплом з відзнакою за освітнім 

ступенем «магістр» слухачам – іноземцям: Софієвій Ханим Раміз кизи 

(навчальна група ЗМЕКП-18ін) та Тагізаде Фардін Нагі огли (навчальна 

група ЗМДУСЦЗ-18 ін-В). 

 

8. ВИРІШИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради університету у грудні 

2019 року наступні питання: 

– Про діяльність Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України. 

– Про діяльність Навчально-науково-виробничого центру. 

– Про результати роботи приймальної комісії університету у 2019 році. 

– Про розгляд проекту бюджету університету на 2020 рік. 

– Про розгляд плану наукової і науково-технічної діяльності 

університету на 2020 рік. 

– Про розгляд плану науково-дослідної роботи університету на 2020 рік. 

– Про розгляд звітів з науково-дослідних робіт, виконання яких 

завершується у 2019 році. 

– Про розгляд заявок на виконання науково-дослідних (дослідно-

конструкторських) робіт за замовленням структурних підрозділів апарату 

ДСНС. 



– Про розгляд конкурсних робіт для участі у конкурсі наукових робіт 

закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС України у 

2019/2020 навчальному році. 

– Про навчання за індивідуальним графіком у другому семестрі 2019-

2020 навчального року. 

– Про розгляд видань університету. 

 

 

 

Головуючий на засіданні вченої ради   Володимир АНДРОНОВ 

 

 

Учений секретар       Андрій ПОБІДАШ 


