
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
27 лютого 2020 року 

 

м. Харків 

 

№ 6 

 

 

початок: 15.00 

закінчення: 15.35 

 

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, 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, Бурменко Анастасія, Бондаренко Альона, 

Головко Діана, Кальченко Ярослав, Змага Микола, Чистякова Лариса, 

Молодика Євгеній. 

 

Запрошені: 

к.т.н. Данілін Олександр, к.т.н. Кондратенко Олександр, к.т.н., доц. 

Кулєшов Микола, к.т.н., с.н.с. Михайлюк Андрій, к.військ.н., доц. 

Неклонський Ігор, к.т.н. Пирогов Олександр, к.т.н., доц. Піксасов Михайло, 

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

Руденко Світлана, д.т.н., с.н.с. Шевченко Роман. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 



1. Про присвоєння вчених звань. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

2. Про діяльність факультету цивільного захисту. 

Доповідач: Удянський Микола. 

 

3. Про проведення попередньої експертизи дисертації. 

Доповідач:Шевченко Роман. 

 

4. Про оптимізацію штатної структури університету. 

Доповідачі: 

1. Назаров Олег. 

2. Піксасов Михайло. 

 

5. Про затвердження теми дисертаційного дослідження. 

Доповідач: Михайлюк Андрій. 

 

6. Про розгляд видань університету. 
Доповідачі: 

1. Андронов Володимир. 

2. Кулєшов Микола. 

3. Рибка Євгеній. 

4. Неклонський Ігор. 

5. Удянський Микола. 

 

7. Про навчання за індивідуальним графіком у другому семестрі 2019-

2020 навчального року. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

8. Про виконання рішень Вченої ради університету. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

9. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у березні 

2020 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі наглядово-профілактичної діяльності факультету 

цивільного захисту, кандидату технічних наук Даніліну Олександру 

Миколайовичу. 

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

немає. 



1.2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки, 

кандидату технічних наук Кондратенку Олександру Миколайовичу. 

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

немає. 

1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі пожежної профілактики в населених пунктах 

факультету пожежної безпеки, кандидату технічних наук Пирогову 

Олександру Вікторовичу. 

Результати голосування: "За" - 26, "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 Промській Альоні Сергіївні. 

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

немає. 

1.5. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт факультету цивільного захисту, кандидату технічних наук 

Руденко Світлані Юріївні. 

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

немає. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Інформацію щодо діяльності факультету цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

2.2. Діяльність факультету цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

3. ВИРІШИЛИ: 

3.1. 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 Кальченка 

Ярослава Юрійовича взяти до відома. 

3.2. Затвердити структурним підрозділом для проведення попередньої 

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

Ярослава Юрійовича науковий відділ з проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру Національного 

університету цивільного захисту України. 

3.3. 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 261 



«Пожежна безпека» Кальченка Ярослава Юрійовича на тему: «Підвищення 

ефективності системи експлуатації теплових пожежних сповіщувачів шляхом 

удосконалення методів та засобів їх випробувань»: 

– професора кафедри спеціальної хімії та хімічної технології 

факультету оперативно-рятувальних сил, доктора технічних наук, доцента 

Кірєєва Олександра Олександровича; 

– начальника докторантури, ад’юнктури, кандидата технічних 

наук, старшого наукового співробітника Михайлюка Андрія Олександровича. 

3.4. Начальнику наукового відділу з проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру, доктору 

технічних наук, старшому науковому співробітнику Шевченку Роману 

Івановичу спільно з рецензентами провести фаховий семінар для апробації 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 261 

«Пожежна безпека» ад’юнкта 4-го курсу денної форми навчання Кальченка 

Ярослава Юрійовича. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

Ухвалити надані пропозиції, підготувати матеріали щодо внесення змін 

до штату та штатного розпису Національного університету цивільного 

захисту України та направити їх до ДСНС України. 

 

5. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

доктора наук з державного управління здобувачки університету Терещенко 

Діни Акрамівни у редакції «Механізми державного регулювання формування 

людського капіталу в Україні». Науковим консультантом призначити 

Майстра Сергія Вікторовича, доктора наук з державного управління, 

професора, завідувача кафедри публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру. 

 

6. ВИРІШИЛИ: 

6.1. Затвердити до друку монографію «Державне управління науковою 

діяльністю закладів вищої освіти» авторів Бондара Дмитра, 

Домбровської Світлани, Палюха Віктора та Шведун Вікторії. 

6.2. Затвердити до друку навчальний посібник « Державна система 

цивільного захисту України» авторів Кулєшова Миколи, 

Садкового Володимира та Тютюника Вадима. 

6.3. Затвердити до друку збірку наукових праць Національного 

університету цивільного захисту України «Проблеми пожежної безпеки» 

випуск 48. 

6.4. Затвердити до друку збірку наукових праць Національного 

університету цивільного захисту України «Проблеми надзвичайних 

ситуацій» випуск 31. 



6.5. Затвердити до друку практикум «Тактика ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій: практикум. Видання 2-ге, виправлене та доповнене» 

авторів Неклонського Ігоря, Собини Віталія та Тарадуди Дмитра. 

6.6. Затвердити до друку навчальний посібник «Правові аспекти роботи з 

персоналом» авторів Даніліна Олександра, Ковалевської Тетяни, 

Отроша Юрія, Сафронова Сергія та Удянського Миколи. 

6.7. Затвердити до друку навчальний посібник «Правознавство в схемах» 

авторів Даніліна Олександра, Ковалевської Тетяни, Отроша Юрія, 

Рубана Артема, Савченка Олександра, Сафронова Сергія, 

Удянського Миколи та Хмирова Ігоря. 

7. ВИРІШИЛИ: 

Дозволити навчання за індивідуальним графіком протягом 2-го 

семестру 2019/2020 навчального року: 

1. По факультету пожежної безпеки: 

1.1.  рядовій служби ЦЗ ТЕРЕЩЕНКО Катерині 

1.2.  рядовому служби ЦЗ СЕРЕНКУ Руслану 

2. Керівнику факультету забороняти навчання за індивідуальним 

графіком особам зазначеними у п. 1 у разі зниження успішності. 

 

8. ВИРІШИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

9. ВИРІШИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради університету у березні 

2020 року наступні питання: 

– Про діяльність факультету оперативно-рятувальних сил. 

– Розгляд кандидатур на участь у конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Обласної державної адміністрації у галузі науки у 2020 році. 

– Про розгляд Річного звіту НУЦЗ України за 2019 рік про виконання 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного. 

– Про підготовку до Конференції трудового колективу. 

 

 

 

Голова вченої ради     Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Учений секретар      Андрій ПОБІДАШ 


