
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Національного університету цивільного захисту України 

 
26 березня 2020 року 

 

м. Харків 

м. Черкаси 

№ 7 

 

 

початок: 12.00 

закінчення: 12.35 

 
Голова: Садковий Володимир 

Секретар: Побідаш Андрій 

 

Присутні: 
32 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, 

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, 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, Змага Микола, Молодика Євгеній, 

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

 

Запрошені: 

д.т.н., с.д. Рибка Євгеній, д.т.н., с.н.с. Шевченко Роман. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про діяльність факультету оперативно-рятувальних сил. 
Доповідач: Олійников Олексій. 

 



2. Про розгляд Річного звіту НУЦЗ України за 2019 рік про 

виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного. 
Доповідач: Назаров Олег. 

 

3. Про розгляд Положення про атестацію наукових працівників. 

Доповідач: Андронов Володимир. 

 

4. Розгляд кандидатур на участь у конкурсі на здобуття іменних 

стипендій Обласної державної адміністрації у галузі науки у 2020 році. 

Доповідач: Рибка Євгеній. 

 

5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та наукового 

керівника. 

Доповідач: Шевченко Роман. 

 

6. Про утворення ради для проведення захисту дисертації з метою 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю – 261 

«Пожежна безпека». 
Доповідач: Шевченко Роман. 

 

7. Про розгляд видань університету. 
Доповідач: Домбровська Світлана. 

 

8. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у квітні 

2020 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Інформацію щодо діяльності факультету оперативно-рятувальних сил 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

1.2. Діяльність факультету оперативно-рятувальних сил Національного 

університету цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Річний звіт Національного університету цивільного захисту 

України за 2019 рік про виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного. 

 

3. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Положення про атестацію наукових працівників. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

Висунути кандидатуру Андронова Володимира Анатолійовича, проректора з 

наукової роботи – начальника науково-дослідного центру Національного 



університету цивільного захисту України, доктора технічних наук, 

професора, заслуженого діяча науки і техніки України для участі у Конкурсі 

на здобуття іменних стипендій облдержадміністрації в галузі науки у 2020 

році у номінації: технічні науки – стипендія імені Георгія Федоровича 

Проскури для видатних науковців. 

 

5. ВИРІШИЛИ: 

5.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача університету 

Говаленкова Сергія Сергійовича у наступній редакції: «Попередження 

надзвичайних ситуацій обумовлених техногенним викидом в атмосферу 

небезпечних легких газоподібних речовин». Без зміни наукового керівника. 

5.2. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача університету 

Стрільця Валерія Вікторовича у наступній редакції: «Попередження 

надзвичайних ситуацій пов'язаних з загрозою імпульсного викиду 

малооб'ємних небезпечних-хімічних речовин». Науковим керівником 

призначити начальника наукового відділу з проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру 

Шевченка Романа Івановича, доктора технічних наук, старшого наукового 

співробітника. 

 

6. ВИРІШИЛИ: 

6.1. Інформацію щодо утворення спеціалізованої вченої ради для 

проведення разового публічного захисту дисертації з метою присудження 

наукового ступеня доктора філософії взяти до відома. 

6.2. Ухвалити персональний склад спеціалізованої вченої ради для разового 

публічного захисту дисертації на здобуття наукового 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»: 

голова ради – Басманов Олексій Євгенович, доктор технічних наук, 

професор, головний науковий співробітник наукового відділу з проблем 

цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного 

центру Національного університету цивільного захисту України; 

рецензенти: 

Кірєєв Олександр Олександрович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету 

оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту 

України; 

Михайлюк Андрій Олександрович кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник, начальник докторантури, ад’юнктури Національного 

університету цивільного захисту України. 

опоненти: 

Ковалішин Василь Васильович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 



Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 

Шналь Тарас Миколайович, доктор технічних наук, доцент, доцент 

кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного університету 

«Львівська політехніка». 

6.3. 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 261 

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

ефективності системи експлуатації теплових пожежних сповіщувачів шляхом 

удосконалення методів та засобів їх випробувань». 

 

7. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити до друку монографію «Механізми державного управління 

професійно-технічною освітою України: теоретико-методологічні аспекти 

формування змісту та практики використання» автора Грень Лариси. 

 

8. ВИРІШИЛИ: 
Внести до порядку денного засідання вченої ради університету у квітні 

2020 року наступні питання: 

- Про діяльність соціально-психологічного факультету. 

- Інформація про закупівлі університету за І квартал 2020 року та 

затвердження плану закупівель на ІІ квартал 2020 року. 

- Про виконання рішень Вченої ради. 

- Про розгляд видань університету. 

 

 

 

Голова вченої ради     Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Учений секретар      Андрій ПОБІДАШ 


