
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

 

РІШЕННЯ 

вченої ради 

Національного університету цивільного захисту України 

 
21 квітня 2021 року 

 

м. Харків 

м. Хелм 

 

№ 8 

 

 

початок: 14.45 

закінчення: 15.20 

 

Голова: Садковий Володимир 

Секретар: Побідаш Андрій 

 

Присутні: 

29 членів вченої ради з 37: 

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, д.держ.упр., проф. 

Ромін Андрій, к.т.н., доц. Мєтєльов Олександр, 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. Отрош Юрій, д.т.н., проф. Комяк Валентина, 

д.т.н., проф. Басманов Олексій, д.т.н., проф. Тарасенко Олександр, к.т.н., доц. 

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

Мироненко Анастасія, Артюхов Єгор, Кірєєва Аміна, Змага Микола, 

Чистякова Лариса, Молодика Євгеній, д.держ.упр., проф. 

Домбровська Світлана, Богомазова Софія. 

 

Запрошені: 

Ректор Вищої школи міжнародних відносин і суспільної комунікації в 

м. Хелм (Польща) д.і.н. Эльжбета Сава-Чайка, к.т.н., доц. 

Колосков Володимир, д.т.н., доц. Костенко Тетяна, к.т.н. Костирка Олеся, 

д.держ.упр., с.д. Помаза-Пономаренко Аліна, д.т.н., с.д. Рибка Євгеній, д.т.н., 

с.н.с. Стрілець Віктор, д.т.н., с.н.с. Шевченко Роман. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про присвоєння вчених звань. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

2. Про розгляд кандидатури від НУЦЗ України на здобуття стипендії 

Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук за 2022 рік. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

3. Про діяльність соціально-психологічного факультету. 

Доповідач: Перелигіна Ліна. 

 

4. Про закупівлі університету за І квартал 2021 року. 

Доповідач: Чистякова Лариса. 

 

5. Про видачу дипломів доктора філософії (PhD). 
Доповідач: Михайлюк Андрій. 

 

6. Про проведення попередньої експертизи дисертації. 

Доповідач: Домбровська Світлана. 

 

7. Про розгляд нового наукового електронного журналу та складу 

його редколегії. 

Доповідачі: 

1. Домбровська Світлана. 

2. Эльжбета Сава-Чайка. 

 

8. Про розгляд видань університету. 

Доповідачі: 

1. Рибка Євгеній. 

2. Колосков Володимир. 

 

9. Про визнання результатів підвищення кваліфікації. 

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

10. Про виконання рішень вченої ради.  

Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

11. Розгляд проекту порядку денного засідання вченої ради у травні 

2021 р. 
Доповідач: Побідаш Андрій. 

 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 



звання професора по кафедрі безпеки об’єктів будівництва та охорони праці 

факультету пожежної безпеки Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, доктору технічних наук, доценту Костенко Тетяні 

Вікторівні. 

Результати голосування: "За" - 29, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.2. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі автоматичних систем безпеки та електроустановок 

факультету пожежної безпеки Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля, кандидату технічних наук Костирці Олесі Вікторівні. 

Результати голосування: "За" - 29, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.3. Затвердити протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання професора зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», доктору 

технічних наук, старшому науковому співробітнику, доценту Стрільцю 

Віктору Марковичу. 

Результати голосування: "За" - 29, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

1.4. Затвердити Протокол лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання професора зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», доктору 

технічних наук, старшому науковому співробітнику Шевченку Роману 

Івановичу. 

Результати голосування: "За" - 28, "Проти" - 1, недійсних бюлетенів - немає. 

 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити протокол засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про висунення кандидата на здобуття стипендії 

Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук за 2022 рік від 

Національного університету цивільного захисту України, доктора наук з 

державного управління, старшого дослідника Помази-Пономаренко Аліни 

Леонідівни. 

Результати голосування: "За" - 29, "Проти" - немає, недійсних бюлетенів - 

немає. 

2.2. Висунути від Національного університету цивільного захисту України 

наукову роботу «Виклики публічного управління та соціальної безпеки 

України в ситуаціях ковідного/надзвичайного характеру» для участі у 

конкурсі на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих 

учених-докторів наук за 2022 рік авторів доктора наук з державного 

управління, професора, заслуженого працівника освіти України 

Домбровської Світлани Миколаївни та доктора наук з державного 

управління, старшого дослідника Помази-Пономаренко Аліни Леонідівни. 

 

3. ВИРІШИЛИ: 



3.1. Інформацію щодо діяльності соціально-психологічного факультету 

Національного університету цивільного захисту України взяти до відома. 

3.2. Діяльність соціально-психологічного факультету Національного 

університету цивільного захисту України визнати задовільною. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

Інформацію щодо закупівель університету за І квартал 2021 року взяти до 

відома. 

 

5. ВИРІШИЛИ: 

Видати дипломи доктора філософії (PhD): 

5.1. Кердивару Валентину Віталійовичу зі спеціальності 053 «Психологія». 

5.2. Лях Юлії Іванівні зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

5.3. Палюху Віктору Валентиновичу зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 

5.4. Шахову Станіславу Михайловичу зі спеціальності 261 «Пожежна 

безпека». 

 

6. ВИРІШИЛИ: 

6.1. Інформацію щодо проведення попередньої експертизи дисертації та 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації аспіранта 4-го курсу заочної форми навчання 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України Єфімова Юрія 

Вікторовича взяти до відома. 

6.2. Затвердити структурним підрозділом для проведення попередньої 

експертизи дисертації аспіранта 4-го курсу заочної форми навчання 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України Єфімова Юрія 

Вікторовича науковий відділ проблем державної безпеки навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту 

України. 

6.3. 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 281 

«Публічне управління та адміністрування» Єфімова Юрія Вікторовича на 

тему: «Формування та реалізація екологічної політики на місцевому рівні»: 

 професора кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту навчально-науково-виробничого центру, доктора наук з державного 

управління, професора Крюкова Олексія Ігоровича; 



 завідувача кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту навчально-науково-виробничого центру, доктора наук з державного 

управління, професора Майстра Сергія Вікторовича. 

6.4. Начальнику наукового відділу проблем державної безпеки навчально-

науково-виробничого центру, доктору наук з державного управління, 

старшому досліднику Помазі-Пономаренко Аліні Леонідівні спільно з 

рецензентами провести фаховий семінар для апробації дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» аспіранта 4-го курсу заочної форми навчання Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України Єфімова Юрія 

Вікторовича. 

 

7. ВИРІШИЛИ: 

7.1. Затвердити відкриття та реєстрацію нового наукового електронного 

журналу «Public administration and state security aspects» («Публічне 

адміністрування та аспекти державної безпеки») спільно з Вищою школою 

міжнародних відносин і суспільної комунікації в місті Хелм (Республіка 

Польща). 

7.2. Затвердити наступний склад редакційної колегії даного журналу: 

7.2.1. Dr Elżbieta Sawa-Czajka. 

7.2.2. Dr hab. Mirosław Murat. 

7.2.3. Mieczysłam Dudek. 

7.2.4. Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, 

професор. 

7.2.5. Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, 

професор. 

7.2.6. Ромін Андрій Вячеславович, доктор наук з державного управління, 

професор. 

7.2.7. Помаза–Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного 

управління, старший дослідник. 

7.2.8. Стрельцов Володимир Юрійович, доктор наук з державного 

управління, професор. 

7.2.9. Хмиров Ігор Михайлович, доктор наук з державного управління, 

доцент. 

 

8. ВИРІШИЛИ: 

8.1. Затвердити до друку збірку наукових праць Національного 

університету цивільного захисту України «Проблеми надзвичайних 

ситуацій» випуск 1 (33). 

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

екологічна безпека» Випуск 9 (1/2021). 

 

9. ВИРІШИЛИ: 

Визнати результати підвищення кваліфікації у інституційній (дистанційній) 



формі у виді навчання за програмою підвищення кваліфікації за темою «ПК 

ЛІРА-САПР початковий рівень» обсягом 180 годин/6 кредитів ЄКТС: 

9.1. Начальника кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

факультету пожежної безпеки, доктора технічних наук, професора Отроша 

Юрія Анатолійовича. 

9.2. Заступника начальника кафедри пожежної профілактики в населених 

пунктах факультету пожежної безпеки, кандидата технічних наук, доцента 

Петухової Олени Анатоліївни. 

9.3. Доцента кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

факультету пожежної безпеки, кандидата технічних наук, доцента, старшого 

наукового співробітника Миргород Оксани Володимирівни. 

9.4. Доцента кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

факультету пожежної безпеки, кандидата технічних наук, доцента Курської 

Тетяни Миколаївни. 

9.5. Доцента кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

факультету пожежної безпеки, кандидата технічних наук, доцента 

Максимової Марії Олександрівни. 

9.6. Викладача кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

факультету пожежної безпеки, кандидата технічних наук Гузія Сергія 

Григоровича. 

 

10. ВИРІШИЛИ: 

Інформацію щодо виконання рішень вченої ради взяти до відома. 

 

11. ВИРІШИЛИ: 

Внести до порядку денного засідання вченої ради університету у травні 

2021 року наступні питання: 

– Про діяльність факультету пожежної безпеки. 

– Про розгляд проекту плану роботи Вченої ради НУЦЗ України на 

2021/2022 навчальний рік. 

– Про розгляд видань університету. 

– Про підготовку до Конференції трудового колективу університету. 

 

 

 

Голова вченої ради     Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Учений секретар      Андрій ПОБІДАШ 


