
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
12 грудня 2019 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

№ 4 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.35 

 
Голова: Садковий Володимир 

Секретар: Побідаш Андрій 

 

Присутні: 
29 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, 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, 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., с.н.с. Тарасенко Олександр, 

д.т.н., проф. Кириченко Оксана, к.т.н., доц. Швиденко Андрій, к.психол.н., 

проф. Кришталь Микола, Бурменко Анастасія, Бондаренко Альона, 

Головко Діана, Сосна Дмитро, Кальченко Ярослав, Молодика Євгеній, 

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

 

Запрошені: 
к.т.н. Гарбуз Сергій, Дубіль Вікторія, д.т.н., с.н.с. Ключка Юрій, к.т.н., с.н.с. 

Лєвтєров Олександр, к.військ.н., доц. Малько Олександр, к.т.н., доц. 

Морозов Андрій, к.т.н., доц. Отрош Юрій, к.держ.упр. Помаза-

Пономаренко Аліна, к.філол.н. Промська Альона, д.т.н., с.д. Рибка Євгеній, 

к.т.н., доц. Тарахно Олена, к.т.н., проф. Тищенко Олександр, д.т.н., с.н.с. 

Шевченко Роман. 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про діяльність Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України. 
Доповідач: Тіщенко Олександр. 

 

2. Про діяльність Навчально-науково-виробничого центру. 

Доповідач:Домбровська Світлана. 

 

3. Про результати роботи приймальної комісії університету у 

2019 році. 

Доповідач: Назаров Олег. 

 

4. Про розгляд Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2020 році. 

Доповідач: Назаров Олег. 

 

5. Про розгляд плану наукової і науково-технічної діяльності 

університету на 2020 рік. 

Доповідач: Рибка Євгеній. 

 

6. Про розгляд плану науково-дослідної роботи університету на 

2020 рік. 
Доповідач: Рибка Євгеній. 

 

7. Про розгляд звітів з науково-дослідних робіт, виконання яких 

завершується у 2019 році. 

Доповідач: Рибка Євгеній. 

 

8. Про розгляд заявок на виконання науково-дослідних (дослідно-

конструкторських) робіт за замовленням структурних підрозділів 

апарату ДСНС. 
Доповідач: Рибка Євгеній. 

 

9. Про розгляд видань університету. 
Доповідачі: 

1. Ключка Юрій. 

2. Гарбуз Сергій. 

3. Тарахно Олена. 

4. Малько Олександр. 

5. Промська Альона. 

6. Побідаш Андрій. 

 

10. Про надання творчої відпустки. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 



11. Про затвердження теми дисертаційного дослідження, кандидатури 

наукового консультанта та зміну наукового керівника. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

12. Про розгляд положень. 

Доповідач: Морозов Андрій. 

 

13. Про розгляд проекту бюджету університету на 2020 рік. 
Доповідач: Дубіль Вікторія. 

 

14. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у січні 

2020 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

 

1. ВИРІШИЛИ: 
1.1. Інформацію щодо діяльності Черкаського інституту пожежної безпеки 

ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 

України взяти до відома. 

1.2. Діяльність Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України визнати 

задовільною. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 
2.1. Інформацію щодо діяльності Навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

2.2. Діяльність Навчально-науково-виробничого центру Національного 

університету цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

3. ВИРІШИЛИ: 
3.1. Інформацію щодо роботи приймальної комісії Національного 

університету цивільного захисту України у 2019 році взяти до відома. 

3.2. Роботу приймальної комісії Національного університету цивільного 

захисту України у 2019 році визнати задовільною. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Правила прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2020 році. 

 

5. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити план наукової і науково-технічної діяльності Національного 

університету цивільного захисту України на 2020 рік. 

 

 

 



6. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план науково-дослідної роботи Національного університету 

цивільного захисту України на 2020 рік. 

7. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити звіти з науково-дослідних робіт: 

1. Оцінка результативності та ефективності державного управління в сфері 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

2. Вдосконалення фізичної підготовки курсантів та студентів ВНЗ з 

особливими умовами навчання. 

3. Дослідження способів зниження пожежної небезпеки процесів зберігання 

легкозаймистих та горючих рідин. 

4. Формалізація процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на 

території областей України. 

5. Розробка моделі прогнозування залучення оперативно-рятувальних 

підрозділів Харківської області до ліквідації надзвичайних подій. 

6. Дослідження шляхів удосконалення моніторингу надзвичайних ситуацій 

за допомогою безпілотних літальних апаратів. 

7. Оптимальне планування ресурсів при проектуванні систем раннього 

виявлення пожежі. 

8. Розробка моделей тест-впливу на теплові пожежні сповіщувачі. 

9. Провести дослідження та розробити технічні вимоги щодо облаштування 

смуги психологічної підготовки рятувальників та методику проведення 

занять на ній. 

 

8. ВИРІШИЛИ: 
Ухвалити заявку на виконання науково-дослідної (дослідно-

конструкторської) роботи за замовленням структурних підрозділів апарату 

ДСНС. 

 

9. ВИРІШИЛИ: 

9.1. Затвердити до друку монографію «Підвищення ефективності ліквідації 

пожеж за рахунок скорочення часу виявлення осередку пожежі» авторів 

Ключки Юрія та Гасанова Халіда. 

9.2. Затвердити до друку монографію «Екологічна безпека процесу 

дегазації резервуарів з нафтопродуктами» авторів Гарбуза Сергія та 

Удянького Миколи. 

9.3. Затвердити до друку навчальний посібник «Технологія вогнестійких 

захисних покриттів» авторів Скородумової Ольги та Тарахно Олени. 

9.4. Затвердити до друку навчальний посібник «Основні положення 

процесу горіння. Виникнення процесу горіння» авторів Жернокльова 

Костянтина, Коврегіна Володимира, Тарахно Олени та Трегубова Дмитра. 

9.5. Затвердити до друку навчальний посібник «Культура безпеки» авторів: 

Артем’єва Сергія, Бригади Олени, Ільїнського Олексія, Малька Олександра, 

Морозова Андрія, Шароватової Олени та Цимбала Богдана. 

9.6. Затвердити до друку практикум «Українська мова (за професійним 



спрямуванням)» авторів: Промської Альони та Старової Олени. 

9.7. Затвердити до друку практикум «Українська мова як іноземна: 

практикум із граматичними коментарями» авторів: Промської Альони та 

Старової Олени. 

9.8. Затвердити до друку навчальний посібник «Висотно-рятувальна 

підготовка» авторів Безуглова Олега, Мелещенка Руслана, 

Черкашина Олександра та Чернухи Антона. 

9.9. Затвердити до друку підручник «Пожежно-рятувальна підготовка» 

авторів Безуглова Олега, Семківа Олега та Чернухи Антона. 

 

10. ВИРІШИЛИ: 

1. Надати творчу відпустку для завершення дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління 

начальнику наукового відділу проблем державної безпеки навчально-

науково-виробничого центру, кандидату наук з державного управління 

Помазі-Пономаренко Аліні Леонідівні терміном на один місяць з 02.01.2020 

року. 

2. Надати творчу відпустку для завершення дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доценту кафедри 

наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту, 

кандидатові технічних наук, доценту Отрошу Юрію Анатолійовичу терміном 

на два місяці з 07.01.2020 року. 

 

11. ВИРІШИЛИ: 
11.1. Затвердити тему дисертації на здобуття ступеня доктора технічних 

наук здобувача університету Лєвтєрова Олександра Антоновича у редакції 

«Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах». Науковим консультантом 

призначити начальника наукового відділу з проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру Шевченка 

Романа Івановича, доктора технічних наук, старшого наукового 

співробітника. 

11.2. Призначити науковим керівником ад’юнкта заочної форми навчання 

Гудака Романа Васильовича начальника кафедри пожежної профілактики в 

населених пунктах факультету пожежної безпеки Чуба Ігоря Андрійовича, 

доктора технічних наук, професора. 

 

12. ВИРІШИЛИ: 
12.1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації наукових та 

науково-педагогічних працівників Національного університету цивільного 

захисту України. 

12.2. Затвердити Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційних комісій щодо атестації осіб, які здобувають ступінь 

бакалавра та магістра в Національному університеті цивільного захисту 

України. 



13. ВИРІШИЛИ:  

Інформацію щодо бюджету Національного університету цивільного захисту 

України на 2020 рік взяти до відома. 

 

14. ВИРІШИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради університету у січні 

2020 року наступні питання: 

- Про наукову і науково-технічну діяльності університету за 2019 рік. 

- Про роботу спеціалізованих вчених рад. 

- Про розгляд звіту з наукової і науково-технічної діяльності 

університету за 2019 рік. 

- Про розгляд складу комісії конкурсу «Кращий науковець року». 

- Про розгляд технічних завдань на виконання науково-дослідних 

(дослідно-конструкторських) робіт за замовленням структурних підрозділів 

апарату ДСНС. 

- Про розгляд фінансового звіту університету за 2019 рік. 

- Про закупівлі університету за ІV квартал 2019 року та затвердження 

плану закупівель на І квартал 2020 року. 

- Про надання здобувачам вищої освіти університету статусу «Відмінник 

університету». 

- Про навчання за індивідуальним графіком у другому семестрі 2019-

2020 навчального року. 

 

 

 

Голова вченої ради     Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Учений секретар      Андрій ПОБІДАШ 


