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СІЧЕНЬ 
 

10 січня Національний університет цивільного захисту України відвідав 

шанований гість — ветеран пожежної 

охорони та університету, випускник 

Харківського пожежно-технічного 

училища 1950 року Іван Михайлович 

Черкашин. Понад 43 роки свого життя 

присвятив полковник у відставці Іван 

Черкашин улюбленій справі — 

підготовці висококваліфікованих 

кадрів для пожежної охорони. Після 

закінчення ХПТУ розпочав свою 

службову діяльність курсовим 

офіцером. Протягом 1955-1965 років обіймав посади викладача циклів 

навчального закладу. З березня 1965 

року — начальник циклу військових 

дисциплін і фізпідготовки, помічник 

начальника училища зі стройової 

частини. У липні 1977 року виконує 

обов'язки заступника начальника 

Харківського пожежно-технічного 

училища МВС СРСР ім. 

Петровського, а з 1 грудня 1978 року 

обіймав посаду заступника 

начальника училища зі стройової 

частини. У січні 1991 року Іван Михайлович йде на заслужений відпочинок. 

За вагомий внесок у становлення та 

розвиток навчального закладу він 

був заохочений медалями “За 

безупречную службу” І, ІІ, ІІІ 

ступенів, “Ветеран праці” та 

іншими.  

Сьогодні шановний ветеран 

переймається проблемами і 

пишається досягненнями закладу 

вищої освіти ДСНС України. Іван 

Михайлович зустрівся із ректором 

НУЦЗУ генерал-лейтенантом 

служби цивільного захисту Володимиром Садковим. Він ознайомився із 

матеріально-технічною базою університету, відвідав щойно відкриті 

навчальні аудиторії та науково-дослідні лабораторії. 7 січня цього року Івану 

Михайловичу Черкашину виповнилося 89 років. Тож, побажаємо йому 

міцного здоров'я, благополуччя та добробуту! 
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9-13 січня делегація Національного університету цивільного захисту України 

у складі начальника навчально-науково-виробничого центру професора 

Світлани Домбровської, 

завідувачки кафедри 

менеджменту ННВЦ професора 

Вікторії Шведун та наукового 

співробітника ННВЦ Поліни 

Алієвої перебувала в Республіці 

Азербайджан на запрошення 

Міністерства МНС 

Азербайджану. Під час візиту 

українські науковці зустрілись із 

заступником начальника 

Головного управління кадрової 

політики полковником Фарідою 

Алієвою та начальником управління реєстрації кадрів Головного управління 

кадрової політики полковником Хікметом Османовим. Протягом 

перебування делегації НУЦЗ України обговорено питання щодо навчання 

керівних кадрів Міністерства МНС Республіки Азербайджан у магістратурі 

НУЦЗ України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту» та висловлено зацікавленість керівництва 

Міністерства МНС у розвитку цього співробітництва. 

 

15 січня Делегація Національного університету цивільного захисту України 

у складі начальника навчально-

науково-виробничого центру 

професора Світлани 

Домбровської, завідувачки 

кафедри менеджменту ННВЦ 

професора Вікторії Шведун та 

наукового співробітника ННВЦ 

Поліни Алієвої з метою 

налагодження міжнародних 

навчально-наукових зв’язків та в 

рамках Концепції розвитку 

НУЦЗУ відвідали Академію 

Міністерства МНС Республіки 

Азербайджан. Під час візиту 

відбулася зустріч українських 

науковців з начальником  
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закладу вищої освіти генерал-майором Баба Наджи-Баба огли Салаєвим та 

членами адміністрації академії. 

Протягом офіційної зустрічі 

представники делегації НУЦЗ 

України ознайомились із 

матеріально-технічною базою 

академії, обговорили питання 

взаємного наукового 

співробітництва між навчально-

науково-виробничим центром 

НУЦЗУ та підрозділами академії, 

а також перспективи обміну 

науковцями для проведення науково-комунікативних заходів та стажування 

науково-педагогічних працівників. 

 

 

Протягом 14-15 січня в  Університеті Жиліни (University of Zilina, Slovakia) 

при Факультеті інженерної безпеки відбувся семінар із захисту критичної 

інфраструктури (Workshop on 

Critical infrastructure protection). 

Учасником міжнародного семінару 

став начальник кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об'єктів та 

технологій Національного 

університету цивільного захисту 

України Юрій Ключка.   

Протягом дводенних робочих 

засідань було закінчено підготовку 

заявки на грант Visegrad+, де 

Національний університет цивільного захисту України є учасником разом із 

закладами вищої освіти Чехії, 

Угорщини, Польщі та 

Словаччини. Слід зазначити, що 

фонд Visegrad+ є міжнародною 

донорською організацією, 

створеною у 2000 році урядами 

країн Вишеградської групи - 

Чехії, Угорщини, Польщі та 

Словаччини для реалізації 

регіонального співробітництва у 

Вишеградському регіоні між 

іншими країнами. 

Продовжено підготовку заявки на грант NATO щодо об’єктів критичної 

інфраструктури. В цьому напрямі визначено тематику грантової заявки, 
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розширено коло учасників можливого семінару в рамках гранту та досягнуто 

домовленості щодо затвердження керівника грантової заявки зі Словаччини. 

Також досягнуто домовленості про участь науково-педагогічних працівників 

закладу вищої освіти ДСНС України у міжнародній науковій конференції 

Wood & Fire Safety 2020, де одним із партнерів буде НУЦЗУ. Окрім цього, 

опрацьовано інші напрями спільної роботи із ухваленням необхідних 

міжнародних угод. 

 

 

17 січня За підсумками 2018 навчального року колектив авторів кафедри 

охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України видав монографію «Підвищення 

ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під 

час експлуатації шнекових екструдерів». 

Тема, розглянута у монографії,спрямована 

на підвищення ефективності виконання 

заходів з охорони праці та екологічної 

безпеки під час експлуатації шнекових 

екструдерів, а також на підвищення 

зносостійкості шнекових екструдерів для 

виробництва паливних брикетів у кислотних 

та лужних середовищах. В даній роботі 

приведений аналіз та оцінка фізичних і 

хімічних факторів небезпек та ризиків 

пожежовибухонебезпечного виробництва 

твердого біопалива з рослинної біомаси. В 

результаті аналізу та оцінки факторів 

небезпек було отримано рейтинг впливу 

факторів на організм людини та причини 

виникнення надзвичайних ситуацій. За 

допомогою сучасних стандартних методик було виявлено небезпечні 

фактори та ризики, які перевищують допустиме значення та можуть 

призвести до надзвичайних ситуацій. Монографія може бути рекомендована 

науковцям, працівникам органів державного управління в галузі охорони 

праці, екологічної безпеки, аспірантам і здобувачам освітнього ступеня 

«магістр» за спеціальностями «Цивільна безпека» (спеціалізація – «Охорона 

праці») та «Екологія». 

 

 

18 січня о 02 год. 17 хв. 4 караул навчальної пожежно-рятувальної частини 

НУЦЗУ під керівництвом викладача – методиста – начальника караулу НПРЧ  

підполковника служби ЦЗ Золочевського М.Б. виїхав на пожежу №1 за 

адресою: вул. Гвардійців Залізничників, 10, де було задимлення в квартирах 

1 та 2 поверхів двоповерхового житлового будинку. Після прибуття караул 
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брав участь у розвідці пожежі. Осередок загорання було знайдено у квартирі, 

де був відсутній власник помешкання. Причина задимлення - коротке 

замкнення та тління будівельних матеріалів. Площа пожежі склала 1 м2.  

 

 

18 січня Цей рік навчально-науково-виробничий центр Національного 

університету цивільного захисту України 

розпочинає виходом з друку навчального 

посібника «Ризик-менеджмент», призначений 

для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». 

Авторами посібника є начальник наукового 

відділу з проблем управління у сфері 

цивільного захисту ННВЦ, доктор наук з 

державного управління, доцент Мороз В.М. і 

старший науковий співробітник наукового 

відділу проблем державної безпеки ННВЦ, 

кандидат наук з державного управління Мороз 

С.А. У колективній науковій праці визначено 

питання залежності ефективності та 

результативності організаційної діяльності від 

рівня теоретичних знань керівника щодо змісту механізмів мінімізації 

ризиків і практики їх використання. 

 

 

21 січня на спортивному стадіоні "Динамо" курсантці 5-го курсу факультету 

оперативно-рятувальних сил Сабіні Міщенко та курсантці 2-го курсу 

факультету пожежної безпеки Зайцевій Аліні було урочисто вручено 

посвідчення кандидатів в 

майстри спорту України з 

універсального бою. 

Посвідчення вручив 

заступник голови 

Харківської обласної 

організації фізкультурно-

спортивного товариства 

“Динамо” Василь Гур'єв. 

Нагадаємо, що минулоріч 

обидві дівчини стали 

чемпіонками України з 

універсального бою. Тренує 

курсанток 
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інтерконтинентальний чемпіон з професійного боксу, тренер збірної НУЦЗУ 

з рукопашного бою, викладач кафедри фізичної підготовки Валентин 

Головко. 

 

22 січня - День 100-річчя з дня підписання Акта Злуки Української Народної 

Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки відзначили 

біля монумента Тарасу 

Шевченку. 

В урочистому заході та 

покладанні квітів до пам’ятника 

Шевченку взяли участь Міністр 

внутрішніх справ України Арсен 

Аваков, Голова Харківської 

обласної державної адміністрації 

Юлія Світлична, представники 

органів влади, громадськості, 

воїни АТО (ООС), духовенство, 

жителі й гості Харківщини. Серед 

присутніх — ректор 

Національного університету 

цивільного захисту України 

Володимир Садковий. 

 

 

22 січня на базі Національного університету цивільного захисту України 

відбулася зустріч Міністра МВС 

Арсена Авакова та Голови ДСНС 

Миколи Чечоткіна із 

рятувальниками Харківщини, 

аби обговорити поетапне 

введення низки мотиваційних 

програм, які безпосередньо 

торкнуться ДСНС. 
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“Вмотивований працівник 

рятувальної служби – основа 

стабільного суспільства. Ми 

постійно думаємо про те, як 

радикально вирішити питання 

забезпечення наших кадрів, надати 

можливість професійного 

зростання, впевненість у 

завтрашньому дні та соціальні 

гарантії», - наголосив Міністр 

внутрішніх справ України Арсен 

Аваков. Він додав, що для 

підвищення рівня соціального 

забезпечення особового складу 

ДСНС створений мотиваційний 

пакет. У його основі – підвищення 

грошового забезпечення у 2019 

році до 30%, компенсація за 

піднайом житла та програма 

отримання власного житла на 

умовах пільгового фінансового 

лізингу. 

«Пільговий фінансовий лізинг – це 

отримання житла з частковим 

погашенням платежів. Розподіл 

платежу виглядатиме наступним 

чином: за рахунок держави будуть 

компенсовані витрати по 

обслуговуванню договору-

лізингу (100%) та частина 

лізингових платежів (до 40%). 

Сума компенсації буде залежати 

від стажу роботи та складу 
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родини», - сказав Міністр 

внутрішніх справ. 

З метою участі в програмі 

пільгового фінансового лізингу 

треба подати заяву на отримання 

житла та необхідні документи до 

підрозділу з питань житлового 

забезпечення. Протягом 10 днів 

підрозділ опрацьовує документи та 

ставить працівника у чергу на 

отримання житла. 

У ході зустрічі із 

рятувальниками, Арсен Аваков 

також подякував особовому 

складу Служби за ту довіру, яку 

має ДСНС на сьогоднішній день. 

Так, у рейтингу довіри громадян 

України до суспільних інститутів, 

більше половини населення, а це 

майже 60%, позитивно сприймає 

діяльність Служби порятунку. 

На завершення зустрічі відбулося 

нагородження співробітників ГУ 

ДСНС України у Харківській 

області відомчими 

заохочувальними відзнаками 

МВС та ДСНС.  

Міністр МВС Арсен Аваков та 

Голова ДСНС Микола Чечоткін 

ознайомились із матеріально-

технічною базою НУЦЗ України, 

побували у навчальних 

аудиторіях та науково-дослідних 

лабораторіях, Центрі впровадження тренінгових технологій. 

 

 

 

 

 

30 січня у Спеціалізованій вченій раді Д 64.707.04 Національного 

університету цивільного захисту України відбулися чергові захисти 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів зі спеціальності 21.02.03 

– цивільний захист. В умовах постійного підвищення вимог до 

кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників закладів вищої 
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освіти особливої важливості цій події надає той факт, що здобувачами, які 

успішно захистили дисертації, 

стали співробітники нашого 

університету. 

Вперше у Спеціалізованій вченій 

раді Д 64.707.04 захищено 

докторську дисертацію за 

спеціальністю 21.02.03 – 

цивільний захист. Доповідь 

начальника наукового відділу з 

проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки 

науково-дослідного центру 

полковника служби цивільного захисту Шевченка Романа Івановича за 

результатами дисертаційної 

роботи на тему «Організаційно-

технічні методи попередження 

надзвичайних ситуацій медико-

біологічного характеру місцевого 

та регіонального рівнів» 

викликала жваве зацікавлення у 

членів ради та фахівців у сфері 

цивільного захисту. Науковим 

консультантом здобувача є 

провідний науковий 

співробітник наукового відділу з 

проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-

дослідного центру НУЦЗ України д.т.н., професор Поспєлов Б.Б. 

Дисертаційну роботу на тему «Зниження рівня вибухонебезпеки 

газонафтопереробних об’єктів 

(на етапі проектування) при 

надзвичайних ситуаціях з 

вибухами хмар газоповітряних 

сумішей» на здобуття наукового 

ступеню кандидата технічних 

наук представив до захисту 

викладач кафедри піротехнічної 

та спеціальної підготовки нашого 

університету капітан служби 

цивільного захисту Матухно 

Василь Васильович. Науковим керівником здобувача є начальник кафедри 

пожежної  профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки 

НУЦЗ України д.т.н., професор Чуб І.А. 
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Творчої наснаги та невпинного руху у напрямку подальшого розвитку 

наукових здобутків НУЦЗ України побажали здобувачам члени 

Спеціалізованої вченої ради та всі присутні на захисті робіт. 

 

 

30 січня на кафедрі автоматичних систем безпеки та інформаційних 

технологій НУЦЗУ відбувся 

черговий День відкритих дверей 

для учнів гімназії №14 

Немишлянського району та ЗОШ 

№111 Московського району. 

Співробітники кафедри 

Дерев’янко О.А., Антошкін О.А. 

розповіли про необхідність 

дотримання правил пожежної 

безпеки, дії у разі виявлення 

пожежі, продемонстрували 

роботу технічних засобів 

автоматичного виявлення та 

гасіння пожежі. Учні були 

ознайомлені з умовами вступу, 

навчання, відпочинку курсантів 

та студентів і перспективами 

працевлаштування випускників 

університету. 
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30 січня на базі Харківської спеціалізованої школи №99 пройшов навчально-

методичний семінар з теми «Реалізація вимог функціональної підсистеми 

цивільного захисту в закладах освіти». В роботі семінару взяв участь 

старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки НУЦЗУ 

Євген Стецюк. 

Також на заході були присутніми співробітники Головного управління ДСНС 

у Харківській області, навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД, 

департаменту світи Харківської міської ради, методисти районних у м. 

Харкові відділів освіти, керівники 

навчальних закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти, де 

в 2019 році відбудуться показові 

Дні цивільного захисту, Тиждень 

безпеки дитини.  

Завдання, які вирішувалися в ході 

семінару: 

1. Окреслено шляхи організація та 

здійснення заходів цивільного 

захисту закладами освіти, 

пов’язаних із запобіганням і 

реагуванням на надзвичайні ситуації та захисту від їх факторів ураження 

учасників навчально-виховного процесу. 

2. Розкрито ресурси базових (опорних) з питань безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту закладів освіти як ключовий механізм ефективного 

проведення заходів цивільного захисту. 

3. Доведено необхідність 

взаємодії закладів освіти з 

установами і спеціальними 

службами при вирішенні 

головних завдань безпеки. 

4. Визначено можливості 

кожного учасника семінару в 

наданні всебічної допомоги, яка в 

сукупності спрямована на 

успішну реалізацію заходів 

цивільного захисту в закладах 

освіти. 

5. Надано методичну допомогу: 

- з питань планування, організації та проведення практичних заходів з питань 

цивільного захисту в закладах загальної середньої та дошкільної освіти; 

- з організації роботи базових (опорних) з питань безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту закладів освіти; 

- з питань підготовки та організації інших заходів з безпеки життєдіяльності 

в закладах освіти. 
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6. Окреслено основні шляхи взаємодії та співпраці учасників семінару в 

подальшій діяльності. 

В рамках вищезазначених завдань дуже змістовною та актуальною була 

доповідь представника НУЦЗУ, старшого викладача кафедри піротехнічної 

та спеціальної підготовки підполковника служби ЦЗ Стецюка Є.І. з теми 

"Досвід співпраці НУЦЗ України та закладів загальної середньої і дошкільної 

освіти щодо пропаганди безпечної поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій". 

 

 

31 січня відбулися захисти дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління, у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України. 

Так, захистила своє 

дисертаційне дослідження 

Алієва Поліна Ільхамівна з 

теми «Механізми державного 

регулювання міжнародного 

співробітництва закладів 

вищої освіти». 

Цього ж дня успішно 

захистив свою дисертаційну 

роботу Братко Богдан 

Едуардович з теми 

«Фінансовий механізм 

державного регулювання 

ринку житлової 

нерухомості». Науковий керівник обох дисертантів – начальник навчально-

науково-виробничого центру НУЦЗ України, доктор наук з державного 

управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська 

Світлана Миколаївна. 
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ЛЮТИЙ 
 

6 лютого пішов з життя ветеран навчального закладу, 

колишній заступник начальника училища з політичної 

частини, полковник внутрішньої служби у відставці 

Сенніков Олександр Антонович. 

Колектив Університету висловлює глибокі співчуття 

рідним і близьким з приводу смерті Сеннікова 

Олександра Антоновича. 

 

 

 

 

 

11-13 лютого на базі Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ відбувся чемпіонат ДСНС з гирьового спорту. До Черкас 

з'їхалися 112 спортсменів із різних регіонів нашої держави. 23 команди 

виборювали право бути 

переможцем змагань. У 

запеклій боротьбі І місце у 

загальнокомандному заліку 

посіла команда 

Національного університету 

цивільного захисту України. 

5 курсантів НУЦЗУ, які стали 

учасниками учасниками 

змагань, принесли команді 

жадану перемогу. Серед них І місця у вагових категоріях 68 кілограмів та 73 

кілограми посіли Роман Волков, курсант 1-го курсу факультету оперативно-

рятувальних сил, та В'ячеслав Руденко, курсант 5-го курсу факультету 

пожежної безпеки; ІІ місце виборов курсант 4-го курсу факультету пожежної 

безпеки Дмитро Усачов у ваговій категорії 85 кілограмів. Всі вони вихованці 

заслуженого тренера 

України, чемпіона світу з 

гирьового спорту, 

викладача кафедри 

фізичної підготовки 

НУЦЗУ В'ячеслава 

Кононовича. 

Срібним призером 

чемпіонату ДСНС з 

гирьового спорту стала 

команда Управління ДСНС України у Волинській області, бронзу виборола 

команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 



14 
 

12 лютого команда КВК Національного університету цивільного захисту 

України «Люди в погонах» взяла участь у грі на Кубок кохання Харківської 

відкритої міської молодіжної ліги КВК, яка 

відбулася у Палаці студентів Харківського 

національного технічного університету «ХПІ». 

За Кубок кохання в запеклу боротьбу вступили 13 

команд, а саме: «60 калибр» (Слобідський район 

школа №60), «Испанский стыд» (Національний 

технічний університет «ХПІ»), «CD-RW» 

(Основ’янський район школа №53), «Отопительный 

сезон» (Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва), «Велосипед» 

(Харківський національний університет міського 

господарства ім. А. Бекетова), «Рациональный 

Гарри» (Національний технічний університет 

«ХПІ»), «Подруги твоего парня» (Харківська державна академія культури), 

«Моя улюблена команда» (Українська інженерно-педагогічна академія) та 

«День взяття Бастилії» (Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г.С. Сковороди), «Люди 

в погонах» (Національний 

університет цивільного 

захисту України), 

«Обережно - харків'яни» 

(Харківський національний 

медичний університет); 

«Автопаті» (Харківський 

національний автомобільно-

дорожній університет); 

«Вассаби» і «Вегас». 

Командам потрібно було 

підготувати лише 1 конкурс 

«Візитну картку», де 

команда КВК «Люди в погонах» НУЦЗУ вкотре всім довела, що 

актуальність, нестандартний підхід, смішний матеріал - і все це через призму 

Служби порятунку - дає результат гарного виступу. Тож, команда НУЦЗУ 

виборола Кубок кохання, отримавши призовий фонд у розмірі однієї тисячі 

гривень. 

 

 

14 лютого Президент України Петро Порошенко та голова ХОДА Юлія 

Світлична відвідали перший концерт у відновленій великій залі обласної 

філармонії. Серед присутніх в оновленій залі були ректор Національного 

університету цивільного захисту України Володимир Садковий та курсантки 

факультету пожежної безпеки Анастасія Бурменко та Дар'я Дорошенко. 
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Перед початком першого концерту до гостей філармонії звернувся Президент 

Петро Порошенко. Він привітав усіх 

зі святом та відзначив великий внесок 

усієї харківської команди та особисто 

Глави Адміністрації Президента Ігоря 

Райніна й голови ХОДА Юлії 

Світличної у проведення 

реконструкції Харківської філармонії. 

Довідка. Будівля Харківської обласної 

філармонії є пам’яткою архітектури. 

Її збудували в 1829 році. З того 

моменту вона зазнала низку 

перебудов. Так, головну перлину 

будівлі – велику залу – збудували в 

1885-му. Сцена з оркестровою ямою 

з'явилися в залі ще пізніше – в 1891-

му. Наприкінці ХІХ сторіччя 

обладнали велике фойє. 

Більшу частину ХХ сторіччя (з 1920 

по 1991 рік) в будівлі знаходився 

Харківський обласний театр опери та 

балету, а в 1995-му її передали 

обласній філармонії. На той час 

велика зала вже була непридатна для 

експлуатації. Проте реконструкцію розпочали лише за 10 років – у 2006-му. 

Через брак фінансування роботи йшли повільно та неодноразово 

призупинялися, поки не зупинилися повністю.  

 



16 
 

Відновити роботи керівництву ХОДА вдалося в 2015 році. Фінансування 

виділили з державного та обласного бюджетів. І вже 20 серпня 2016-го було 

відкрито органну залу, після чого продовжилися роботи над другим 

спусковим комплексом. Хід будівництва знаходився на постійному 

особистому контролі голови ХОДА Юлії Світличної. 

 

 

14 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України 

перебувала делегація іноземних представників Агентства зменшення загрози 

Міністерства оборони США у складі координатора проекту міжнародної 

технічної допомоги Рене 

Мішель, експертів Патріка Мк 

Каферті та Девіда Каррі, 

фінансового радника Ешлі 

Скотт, а також відвідав 

університет заступник 

начальника управління — 

начальник відділу 

радіаційного, хімічного захисту 

й організації евакозаходів 

Управління захисту населення і 

територій Департаменту 

організації заходів цивільного захисту ДСНС України Геннадій Долбиков. 

Візит зарубіжних колег зумовлений можливістю проведення на базі НУЦЗУ 

тренінгів за напрямом “Радіаційний, хімічний та біологічний захист” у 

рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги “Тренінги із 

запобігання розповсюдженню 

РХБЯ-2 та технічна допомога”, 

зареєстрованого у Міністерстві 

економічного розвитку і 

торгівлі України 30.05.2018 

року за №3279-01, 

бенефіціаром якого є Державна 

служба України з 

надзвичайних ситуацій. 

У ході візиту представники 

Агентства зменшення загрози 

Міністерства оборони США 

зустрілись із ректором 

університету Володимиром Садковим та науково-педагогічними 

працівниками. Також вони ознайомились із науково-дослідними 

лабораторіями спеціальної хімії та хімічної технології, де здобувачі вищої 

освіти за напрямом підготовки “Хімічна технологія” продемонстрували свої 

навички та вміння щодо роботи із сучасними приладами, що були передані 
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університету як технічна допомога від іноземних партнерів, та відпрацювали 

дії з демеркурізації та відбору проб. Ознайомилися із функціонуванням 

теплодимокамери, де було 

відпрацьовано дії групи 

радіаційної та хімічної розвідки 

з виявлення пошкоджень 

технологічного обладнання в 

задимленому середовищі. 

Також американські експерти 

спостерігали за діями курсантів 

з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на 

навчально-тренувальному 

полігоні та діями магістрів управління щодо комп’ютерного прогнозування 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із витоком хімічно небезпечних 

речовин у кризовому центрі. 

Координатор проекту 

міжнародної технічної допомоги 

Агентства зменшення загрози 

Міністерства оборони США 

Рене Мішель зазначила, що 

перші кроки щодо 

співробітництва між ДСНС 

України та Агентством уже 

зроблено. І у спільних планах — 

проведення на базі НУЦЗУ 

навчальних тренінгів з 

радіаційного, хімічного і біологічного захисту та саперної справи, а також — 

передача спецобладнання: розвідувального комплекту, за допомогою якого 

можна визначати загрозу надзвичайної ситуації з витоком небезпечних 

речовин, спорядження РХБЗ захисту та обладнання для фахівців саперної 

справи. 

 

15 лютого у сквері на пр. Науки 

відбувся захід з нагоди 30-річчя 

завершення виведення військ 

колишнього СРСР з Афганістану. 

У покладанні квітів до пам'ятника 

тим, хто загинув у Афганістані, 

взяло участь керівництво області, 

міста ветерани локальних воєн, 

АТО та ООС, керівники силових 

структур і закладів вищої освіти, 
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представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадськості та молоді. Учасниками церемонії стали ректор Національного 

університету цивільного захисту України Володимир Садковий, начальник 

відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з 

громадськістю Сергій Мішенін, а 

також ветерани навчального 

закладу. 

30 років тому, 15 лютого 1989-го, 

завершилося виведення військ 

колишнього СРСР з Афганістану. 

Близько 160 тисяч українців були 

на тій війні. Вони залишилися 

вірними присязі, 

продемонстрували справжню 

мужність, сміливість та 

взаємодопомогу. Сьогодні вшановують земляків, які пройшли горнило 

локальних воєн у різних куточках земної кулі, та вклоняються пам’яті тих, 

хто не повернувся додому. 

 

 

15 лютого у клубі Національного університету цивільного захисту України 

пройшли зіркові ігри факультетів. Команди із 5 представників усіх 

факультетів взяли участь у трьох 

конкурсах - “Візитці”, “Хто я” та 

“Факультетська пісня”. У І турі 

учасники команд представили свій 

факультет, ІІ тур передбачив 

упізнання різних персонажів 

фільмів, а у ІІІ турі — 

представники команд виконали 

факультетську пісню, слова якої 

придумали самі. Всі команди 

спіймали на сцені свою зіркову 

мить, так як добре 

підготувались. І 

компетентному журі, яке 

очолив проректор з персоналу 

Вадим Попов, довелось 

важкувато обрати 

найкмітливішу та 

найерудованішу команду-

переможницю. Але конкурс є 

конкурс. Так, ІІІ місце посіла 

команда навчально-науково-
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виробничого центру “Турагентство Колумба”, ІІ місце вибороли 

представники факультету пожежної безпеки “Первыми будем» і І місце та 

зірковий кубок дістались команді соціально-психологічного факультету “5 

подруг Фрейда”. 

Дипломи та цінні подарунки представникам всіх команд вручив проректор з 

персоналу Вадим Попов. "Зіркові ігри факультетів, - зазначила заступник 

відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи Тетяна Андреєва, - 

відбулися на сцені університету вперше. Представники кожної із команд 

достойно представили свої факультети, спіймали свою зіркову мить. Тож, 

подібний захід стане традиційним та увійде до скарбнички славних традицій 

нашого закладу вищої освіти". 

 

17 лютого за адресою: проспект Гагаріна, 127 А. Другий 

караул навчальної пожежно-рятувальної частини 

Національного університету цивільного захисту України 

о 03 год. 52 хв. під керівництвом викладача-методиста – 

начальника караулу НПРЧ майора служби цивільного 

захисту В.В. Вержака  виїхав на пожежу за другим 

номером виклику. 

На загальній площі 400 квадратних метрів горів 

взуттєвий магазин та склади. Після прибуття на місце 

виклику караул проводив роботу з прокладання рукавних 

ліній, евакуації майна та розбору будівельних 

конструкцій. На гасіння пожежі було подано 6 стволів 

типу «Б», задіяно 5 ланок ГДЗС. До ліквідації пожежі 
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також були задіяні черговий караули ДПРЧ – 2, ДПРЧ – 4, ДПРЧ – 5, ДПРЧ – 

9, оперативний штаб пожежогасіння, автомобіль ГДЗС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 лютого  у січні 2019 року відповідно до Закону України «Про охорону 

прав на винаходи та корисні моделі» в Державному реєстрі патентів України 

зареєстровані чотири чергові наукові розробки, заявником і власником яких є 

Національний університет цивільного захисту України. 

А наразі університет отримав 

підтверджуючі документи – оригінали 

патентів України на корисні моделі: 

Авторами розробки «Спосіб гасіння пожежі 

мобільним роботом» є творчий колектив у 

складі проректора з наукової роботи 

Володимира Андронова, проректора 

університету Олега Семківа, начальника 

відділу організації науково-дослідної 

роботи науково-дослідного центру Євгенія 

Рибки, провідного наукового співробітника 

наукового відділу з проблем цивільного 

захисту та техногенно-екологічної безпеки 

науково-дослідного центру Бориса 

Поспєлова, провідного наукового 

співробітника відділу організації науково-

дослідної роботи науково-дослідного 

центру Костянтина Карпця, а також доцента 

кафедри пожежної та рятувальної підготовки факультету оперативно-

рятувальних сил Павла Бородича. 

Реалізація запропонованого способу дозволяє підвищити ефективність 

гасіння пожеж з використанням мобільних роботів за рахунок скорочення 

часу гасіння та витрат вогнегасної речовини. 
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Авторами розробки «Спосіб дегазації 

наземних резервуарів для зберігання 

світлих нафтопродуктів» є творчий 

колектив у складі докторанта Ільгара 

Дадашева, професора кафедри спеціальної 

хімії та хімічної технології факультету 

оперативно-рятувальних сил Олександра 

Кірєєва, начальника кафедри інженерної та 

аварійно-рятувальної техніки факультету 

оперативно-рятувальних сил Андрія 

Калиновського, заступника начальника цієї 

ж кафедри Станіслава Виноградова та 

доцента Олександра Ковальова 

Застосування даного способу дозволяє 

скоротити час проведення дегазації 

резервуарів за рахунок використання 

системи датчиків, які постійно відстежують 

поточну концентрацію парів вуглеводнів. 

 

 

 

 

Авторами розробки «Спосіб локалізації 

наслідків хімічно небезпечних аварій» є 

творчий колектив у складі начальника 

кафедри піротехнічної та спеціальної 

підготовки факультету цивільного захисту 

Ігора Толкунова, доцента цієї ж кафедри 

Івана Попова та старшого викладача 

Євгена Стецюка. 

Реалізація запропонованого способу 

дозволяє одночасно здійснювати заходи 

локалізації та знезараження розливу рідкої 

фази небезпечних хімічних речовин. 

 

 

 

 

Авторами розробки «Установка гасіння пожеж гелеутворюючими складами» 

є творчий колектив у складі професора кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт Юрія Сенчихіна, доцента цієї ж кафедри 

Володимира Сирового та викладача Костянтина Остапова. 
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Даний пристрій дозволяє значно спростити та 

пришвидшити процес зміни балонів зі 

стисненим повітрям, а також підвищити 

ефективність гасіння пожеж 

гелеутворюючими складами. 

 

У 2018 році університет подав 64 заявки та 

отримав 58 охоронних документів на право 

інтелектуальної власності, а протягом січня-

лютого 2019 року – вже подано 13 заявок та 

отримано 4 патенти на корисні моделі, а 

також 9 позитивних рішення за результатами 

експертизи по суті на відповідність умовам 

патентоздатності. 

Побажаємо авторам подальших успіхів і 

творчої наснаги на шляху винахідництва і 

раціоналізаторства! 

 

 

15 лютого фахівці Головного управління ДСНС у Харківській області, 

водолазно-рятувальної служби 

аварійно-рятувального загону 

спеціального призначення ГУ 

ДСНС та курсанти 

Національного університету 

цивільного захисту України на 

території водойми селища 

Пісочин провели заняття з 

відпрацювання практичних дій 

щодо рятування людей, які 

провалились під лід. На заході 

також були присутніми учні 

Пісочинської ЗОШ та місцеві 

мешканці. 

Водолази-рятувальники 

продемонстрували можливість 

техніки та спорядження для 

рятування людей на водних 

об’єктах, що є на озброєнні 

Харківського гарнізону ДСНС. 

Також водолази практично 

відпрацювали дії з 

самопорятунку людини, яка 

провалилася під лід. 
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Крім того, співробітники Головного управління спільно з курсантами 

університету провели рейд, де нагадали рибалкам правила безпечного 

поводження на кризі. Кожному 

любителю зимової риболовлі 

рятувальники вручили тематичні 

пам’ятки «Про правила безпечної 

поведінки на льоду». Під час 

спілкування рятувальники 

нагадали рибалкам про товщину 

криги, яка є безпечною, та про 

необхідність мати під рукою 

засоби для самопорятунку. 

Харківські рятувальники завжди 

готові прийти на допомогу людям, які опиняться в небезпеці, але нагадують, 

що життя і здоров’я громадян залежать, у першу чергу, від їхньої власної 

обережності. 

 

 

15 лютого начальник 

кафедри піротехнічної та 

спеціальної підготовки 

факультету цивільного 

захисту полковник 

служби ЦЗ Ігор Толкунов, 

по узгодженню з 

керівництвом управління 

піротехнічних робіт та 

гуманітарного 

розмінування апарату 

ДСНС України та на 

запрошення начальника циклу підготовки 

фахівців піротехнічних підрозділів Навчального 

центру ОРС ЦЗ ДСНС України, с. Ватутіне, 

підполковника служби ЦЗ Богдана Процюка, в 

рамках виїзного заняття, взяв участь у тренінгах 

для представників піротехнічних підрозділів 

ОРС ЦЗ ДСНС України щодо використання та 

обслуговування спеціального обладнання - 

сучасних зразків робототехніки, захисних 

костюмів IOD 8-10 класів захисту, 

металодетекторів для пошуку 

вибухонебезпечних предметів та інших засобів, 
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які проводилися фахівцями Агенції зменшення загрози Міністерства оборони 

Сполучених Штатів Америки при посольстві США в Україні. 

Також в тренінгах взяли участь випускники 

університету, які закінчили наш виш в різні 

роки за спеціалізацією "Інженерне 

забезпечення саперних, піротехнічних та 

вибухових робіт", нинішнні офіцери-

керівники різних рівнів в групах 

піротехнічних робіт оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту 

ДСНС України: Вадим Мороз, Олександр 

Шевчук, Олексій Шульга та викладач циклу 

підготовки фахівців піротехнічних 

підрозділів Навчального центру ОРС ЦЗ 

ДСНС України, с. Ватутіне, Антон Путря. 

 

 

 

 

16 лютого під час проведення ідентифікації 

вибухонебезпечних предметів в результаті 

вибуху невідомого предмету загинув 

начальник караулу 75 державної пожежно-

рятувальної частини (м. Новогродівка) капітан 

служби цивільного захисту Моргун Олег 

Анатолійович. Трагічно обірвалося життя 

доброї, порядної людини, життєлюба, 

сім’янина, людини, яка 20 років свого життя 

присвятила справі рятування життя людей. 

Від колективу Національного університету 

цивільного захисту України висловлюємо щирі 

співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої 

втрати. 
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19 лютого по вулиці Доватора, 12. Четвертий караул навчальної пожежно-

рятувальної частини Національного університету цивільного захисту України 

о 02 год. 53 хв. під керівництвом викладача–методиста – начальника караулу 

НПРЧ майора служби цивільного захисту Андрія Клімова виїхав на пожежу 

за першим номером виклику. 

На площі майже 35 квадратних метрів горів гараж. Після прибуття на місце 

виклику караул займався 

прокладкою робочої 

лінії, безпосередньо 

гасінням пожежі, а також 

займався проливкою та 

розборкою конструкцій. 

На гасіння пожежі було 

подано два стволи «Б». 

До ліквідації пожежі 

було задіяно черговий 

караул ДПРЧ- 3, НПРЧ. 

 

 

19 лютого виповнилось 80 років від дня народження полковника 

внутрішньої служби у відставці Рябініна Миколи Григоровича, колишнього 

проректора по кадрах - начальника відділу кадрів Харківського інституту 

пожежної безпеки МВС України, ветерана органів внутрішніх справ та 

нашого навчального закладу. 

Рябінін М.Г. народився 19 лютого 1939 року у м. Харків. У 1958 році після 

закінчення Харківського ремісничого училища № 14 розпочав самостійну 

трудову діяльність слюсарем 5 розряду на 

заводі «Азовсталь» міста Жданова (нині 

Маріуполь). З листопада 1958 року по грудень 

1961 року він проходив строкову військову 

службу у Збройних Силах СРСР. У 

подальшому працював на ряді промислових 

підприємств м. Харкова, а в жовтні 1965 року 

вступив до Харківського пожежно-технічного 

училища МВС СРСР, яке закінчив у 1968 році. 

Подальша служба Рябініна М.Г. упродовж 26 

років безперервно проходила у стінах рідної 

альма-матер та була пов’язана з кадровою 

роботою. Після закінчення училища він 

обіймав посаду старшого інспектора відділення 

кадрів, а закінчивши у 1973 році вечірній 

факультет Харківського юридичного інституту, 

був призначений на посаду начальника цього підрозділу. У 1980 році Микола 

Григорович став помічником начальника училища по кадрах, у 1990 році - 
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заступником начальника училища по роботі з особовим складом, у червні 

1994 року - проректором по кадрах - начальником відділу кадрів 

Харківського інституту пожежної безпеки МВС України. 

Полковник Рябінін М.Г. як керівник кадрового підрозділу нашого 

навчального закладу зробив вагомий особистий внесок у справу підготовки 

кадрів для державної пожежної охорони. Ті, хто працював з Миколою 

Григоровичем, знають його як працівника та керівника, якому притаманні 

високий професіоналізм, принциповість, чесність, порядність та людяність. 

З 01 листопада 1994 року Рябінін М.Г. знаходиться на заслуженому 

відпочинку, звільнився за віком у званні полковника внутрішньої служби. За 

29 календарних років служби в МВС був нагороджений шістьма медалями, 

трьома нагрудними знаками та заохочувався 83 рази. 

Сини Миколи Григоровича Ігор Миколайович та Роман Миколайович – 

випускники нашого навчального закладу, гідно продовжують справу свого 

батька у підрозділах МВС та ДСНС. 

У цей святковий день бажаємо Ювіляру міцного здоров’я, довголіття, миру 

та злагоди, оптимізму і всіляких гараздів. 

 

 

19 лютого навчально-науково-виробничий центр Національного 

університету цивільного захисту України відвідав Голова сенату Балтійської 

міжнародної академії (Рига, Латвія) професор Станіслав Бука. Під час 

зустрічі, яку провів 

проректор з навчальної 

та методичної роботи 

НУЦЗУ професор Олег 

Назаров, було 

обговорено питання 

щодо програми 

отримання подвійного 

диплома бакалаврами за 

спеціальністю «Туризм», 

участі у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Державне 

управління у сфері 

цивільного захисту: 

наука, освіта, практика», яка відбудеться 17-18 травня 2019 року на базі 

університету, науковців Балтійської міжнародної академії, а також 

проведення сумісної навчальної практики бакалаврів за спеціальністю 

«Туризм» в рамках V Міжнародної науково-практичної Літньої школи 

«Менеджмент и маркетинг в туризме: Special Interest Tourism как тренд 

развития современной индустрии туризма». 
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Також Станіслав Бука зустрівся зі студентами 1-го курсу, які навчаються за 

спеціальністю «Туризм», та довів їм інформацію про особливості латвійської 

освітньої системи та проведення туристичної практичної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лютого в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулася зустріч начальника Головного управління ДСНС України у 

Харківській області 

Олександра Волобуєва, 

заступника начальника 

Головного управління із  

запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

Сергія Калюжного, 

заступника начальника  

Головного управління з 

реагування на 

надзвичайні ситуації 

Анатолія Торяника, а 

також співробітників ГУ ДСНС України у Харківській області з курсантами 

випускних курсів. На сьогодні з Харківської області в університеті 

навчається 43 курсанти 4-го та 5-го курсів. Також у заході взяли участь 6 

магістрів управління. 
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Під час зустрічі обговорювались питання щодо подальшого проходження 

служби курсантами та магістрами управління в підрозділах Головного 

управління ДСНС 

України у Харківській 

області. Представники 

керівництва ГУ ДСНС 

України у Харківській 

області ознайомились зі 

станом успішності 

вихованців університету, 

вислухали та взяли до 

уваги побажання щодо їх 

подальшого місця 

служби. 

 

 

20 лютого відбулося засідання науково-технічної ради університету, де було 

розглянуто такі питання: 

Звіт про хід дисертаційних досліджень: 

Доповідь ад’юнкта 3-го року денної 

форми навчання, спеціальність 263 - 

Цивільна безпека Михайловської 

Ю.В. Тема доповіді: «Моделювання 

ресурсного забезпечення задачі 

мінімізації наслідків надзвичайної 

ситуації в умовах невизначеності 

зовнішнього середовища». Науковий 

керівник д.т.н., професор Чуб І.А. 

Доповідь ад’юнкта 2-го року 

вечірньої форми навчання, 

спеціальність 263 - Цивільна безпека Белюченка Д.Ю. Тема доповіді: 

«Оперативно-технічний метод 

скорочення часу оперативного 

розгортання рятувальної техніки». 

Науковий керівник д.т.н., с.н.с. 

Стрілець В.М. 

Розгляд монографії «Моделювання 

руху людських потоків під час 

евакуації з будівель у разі 

виникнення надзвичайної ситуації» 

авторів Даніліна О.М., Комяк В.В., 

Комяк В.М., Садкового В.П.- 

доповідач д.т.н.,        професор 

Комяк В. М. 
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19-20 лютого на базі Інституту державного управління у сфері цивільного 

захисту у Києві відбулися командно-штабні навчання з готовності до 

реагування на надзвичайні 

ситуації, пов’язані із 

радіаційними, біологічними, 

хімічними, ядерними загрозами з 

великою кількістю постраждалих, 

в яких взяв участь доцент кафедри 

спеціальної хімії та хімічної 

технології Національного 

університету цивільного захисту 

України підполковник служби 

цивільного захисту Максим 

Кустов. Навчання були 

організовані за підтримки 

посольства Сполучених Штатів 

Америки в Україні та 

проводились фахівцями 

Агентства зменшення загроз 

Міністерства оборони США. Від 

ДСНС керівником навчань 

виступив заступник голови 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій генерал-

лейтенант служби цивільного захисту Білошицький Руслан Миколайович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

В навчаннях, окрім співробітників ДСНС з різних регіонів, взяли участь 

представники Національної поліції України, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Міністерства 

екології та природних ресурсів України та інших відомств. Як зазначили 

керівники навчань, завдяки цьому заходу вдалося відпрацювати 

злагодженість взаємодії між відомствами та підвищити навички організації 

та керування процесом ліквідації масштабних надзвичайних ситуацій. 

Додатково Максим Кустов дізнався про нові методики проведення навчань, 

які будуть використані в навчальному процесі при підготовці магістрів за 

спеціальністю «Хімічна технологія та інженерія». 

 

 

22 лютого у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 НУЦЗУ відбувся перший 

в Україні захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління саме за спеціальністю 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. 

Так, захистив своє дисертаційне дослідження Омаров Азад Енвер огли з теми 

«Механізми формування та реалізації державної політики екологічної 

безпеки України». Науковий консультант – професор кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого 

центру Національного 

університету цивільного 

захисту України, доктор 

наук з державного 

управління, професор 

Крюков Олексій Ігорович. 

Вітаємо дисертанта та його 

наукового консультанта, 

бажаємо їм подальших 

новаторських успіхів на 

теренах науки і творчої 

наснаги у досягненні її 

вершин! 

 

 

 

Науково-дослідна робота наукових гуртків Університету є однією зі 

складових підготовки висококваліфікованих спеціалістів для Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, здатних творчо застосовувати у 

своїй практичній діяльності досягнення науки та передового досвіду. Зміст 

виконаних наукових досліджень визначається з урахуванням тематики 

науково-дослідних робіт кафедр університету. 

22 лютого голова Ради молодих вчених Андрій Побідаш та старший 

науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Вікторія 
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Горінова згідно з Положенням «Про наукове товариство курсантів 

(студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених 

Національного університету цивільного захисту України» затвердженого 

Наказом університету №133 від 28 вересня 2018 року провели контрольне 

перевірення роботи наукових гуртків на кафедрах. 

 

 

25 лютого Національний університет цивільного захисту України відвідала 

заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан. Метою її візиту 

стало ознайомлення із діяльністю 

щойно відкритого в університеті 

Центру впровадження 

психотренінгових технологій. 

Фахівців науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та 

кризової психології НУЦЗУ та 

високопосадовця об'єднують 

спільні професійні інтереси щодо 

психологічної безпеки громадян 

Харкова. Особливу увагу 

заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан приділяє дошкільнятам та дітям 

із неблагонадійних родин. Тож, рятувальники та фахівці з питань охорони 

здоров'я та соціального захисту населення Харківської міської ради 

об'єднають свої зусилля заради порятунку. 
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Під час проведення круглого столу було обговорено питання щодо 

перспективних напрямів взаємодії між НУЦЗУ та Харківською міською 

радою у галузі безпеки 

життєдіяльності. 

Також у ході свого візиту 

заступник Харківського 

міського голови з питань 

охорони здоров'я та соціального 

захисту населення Світлана 

Горбунова-Рубан зустрілась із 

ректором університету 

Володимиром Садковим, 

ознайомилась із підготовкою 

майбутніх екстремальних психологів, відвідала кафедри соціально-

психологічного факультету. 
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25 лютого викладач курсів рятувальної та спеціальної підготовки 

Національного університету цивільного захисту України Валентин Сипавін 

виборов бронзову нагороду на фінальному етапі Кубку світу з льодолазіння, 

що відбувся в американському місті Денвер. 

Український альпініст зумів обійти суперників із Кореї, Японії. Не так давно 

Валентин Сипавін двічі підкорював Еверест, а також посідав призові місця на 

попередніх етапах Кубку 

світу та інших змаганнях. 

Альпініст вкотре 

підтвердив свою 

майстерність 

міжнародного рівня й 

“теоретично” виконав 

норматив Майстра 

спорту міжнародного 

класу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лютого «Шевченкове слово в віках не старіє...» Саме таким був лейтмотив 

літературно-музичної композиції, що відбулася у загальній бібліотеці 

Національного університету цивільного захисту України. Захід відбувся 

напередодні 205 річниці від дня народження Великого Кобзаря — Тараса 

Григоровича Шевченка. Його учасниками стали здобувачі вищої освіти 2-го 

курсу факультету пожежної безпеки. Співробітники бібліотеки разом із 

курсантами пригадали життєвий шлях відомого громадського діяча, поета і 

письменника Тараса Шевченка, майстерно декламували його вірші. Минуло 

205 років від дня народження Т.Г. Шевченка, але й сьогодні його слово живе 

між нами. Як зазначила завідувачка загальної бібліотеки Надія Кривошея: 

“Ми впевнені, що цей та інші заходи, які наразі проходять в університеті до 

Шевченківських свят, допоможуть молодому поколінню зрозуміти та 

усвідомити неоціненний вклад Тараса Шевченка в зародження та розвиток 

української культури, мови, нашої державності. І ще раз переконатися, що 
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поезія Шевченка – це вогник, схожий на полум’я свічки, що запалює душу 

людини…" 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

2 березня на манежі спортивного комплексу Палацу спорту «ЗАС» відбувся 

V турнір з гирьового спорту на честь генерал-полковника артилерії, двічі 

Героя Радянського Союзу Василя Петрова, який в часи Другої Світової війни 

залишився без обох рук, але продовжив службу чим вніс значний внесок в 

перемогу над нацизмом. 

Меморіали генерала Василя Петрова проводяться щорічно починаючи з 2015 

року за ініціативи Заслуженого 

майстра спорту України Любові 

Черепахи. 

Цього року в змаганнях  брали 

участь команди ДСНС України, 

Національної поліції, Донецького 

юридичного інституту МВС 

України, Державної 

прикордонної служби  та 

Збройних сил України. Понад 60 

спортсменів силових структур 

України вели запеклу боротьбу на спортивній арені, що зробило цей турнір 

більш видовищним та популярним серед мешканців Запоріжжя. 

До складу збірної команди увійшли курсанти Національного університету 

цивільного захисту України та співробітники Головного управління ДСНС 

України у Запорізькій області (м. Харків). 
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Більшість спортсменів-курсанти 

Національного університету цивільного 

захисту України стали чемпіонами та посіли 

призові місця у своїх вагових категоріях: 

абсолютною чемпіонкою стала  Анастасія 

Онацька, срібним  призером - Максим 

Пазечко, бронзові медалі вибороли: Аліна 

Дегтярьова, Дассієв Сергій, Волков Роман та 

Шестопалов Артем. Всі вони вихованці 

заслуженого тренера України, викладача 

кафедри фізичної підготовки В'ячеслава 

Кононовича.  

Показавши волю до перемоги та високу 

спортивну майстерність, збірна ДСНС України 

підтвердила свою силу та минулорічну 

перемогу і посіла перше загальнокомандне місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 березня у Харківській обласній 

Малій академії наук пройшла 

урочиста церемонія 

нагородження переможців 

обласних етапів XIX 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика та IX Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, 
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призером якого стала й курсантка 2-го курсу факультету оперативно-

рятувальних сил Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України 

Олена Переверзєва. До участі у конкурсі учасницю підготувала старший 

викладач кафедри мовної підготовки Альона Промська. 

Так, за II місце у конкурсі, Олена Переверзєва була нагороджена дипломом ІІ 

ступеня й подарунками від Департаменту науки та освіти Харківської 

обласної державної адміністрації. 

 

8 березня Усе найсвітліше, що є в нашому житті, пов’язане з 

Жінкою. Ви – символ сердечності, доброти, любові, радості та краси. Ви 

надихаєте нас, чоловіків, на нові досягнення та 

шляхетні вчинки. 

Я пишаюся тим, що в Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій працюють найкращі 

представниці прекрасної статі. 

Ви, любі жінки, на рівні з чоловіками-

рятувальниками захищаєте життя та безпеку наших 

людей, забезпечуєте повсякденну діяльність 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. 

Щиро дякую вам за плідну працю та бажаю міцного 

здоров’я, родинного щастя, благополуччя, весняного 

святкового настрою та нових успіхів на благо 

народу України. 

Мирного неба та добра вам і вашим рідним. 

 

8 березня Сердечно вітаю вас із прекрасним святом Весни! 

 

Усе найсвітліше, що є у нашому житті, пов’язане з 

Жінкою – берегинею роду людського. 

Повсякчас ми відчуваємо вашу жіночу підтримку у 

житті, що надихає на нові досягнення та перемоги. 

Обдаровуючи своєю чарівною посмішкою, жіночою 

привабливістю та неповторністю надаєте нам сили та 

наснаги. 

У цей весняний день особливі слова хочеться 

висловити тим із вас, хто присвятив своє життя 

підготовці кадрів для служби цивільного захисту і 

натхненною працею робить вагомий внесок у 

благородну справу збереження і  захисту життя та 

здоров’я людей, національного багатства нашої держави від руйнівної сили 

вогню та наслідків надзвичайних ситуацій. 

Бажаю вам міцного здоров’я та нев’янучої чарівності. Нехай у вашій оселі 

завжди панує мир, злагода і добробут! 
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14-15 березня на базі Національного університету цивільного захисту 

України тривав науково-

практичний семінар 

“Застосування новацій в 

організації та методиці 

проведення навчальних занять, 

використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі 

закладів вищої освіти цивільного 

захисту”, організатором якого є 

Департамент персоналу ДСНС 

України. Учасниками семінару 

стали науковці та науково-

педагогічні працівники 

Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності, Черкаського 

інституту пожежної безпеки ім. 

Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 

Інституту державного управління 

в сфері цивільного захисту, 

Українського науково-

дослідного інституту цивільного 

захисту, Вищого професійного 

училища ЛДУ БЖД (м. 

Вінниця), Ліцею цивільного 

захисту ЛДУ БЖД. 

У перший день проведення 

семінару його учасники 

оглянули новації в організації та 

методиці проведення навчальних 

занять із застосуванням 

сучасного матеріально-

технічного обладнання на базі 

провідного закладу вищої освіти 

ДСНС України у сфері 

цивільного захисту. Також вони 

ознайомились із діяльністю 

Центру впровадження 

психотренінгових технологій, 

використанням в освітньому 

процесі авторських програмних 

тренажерів, симуляційних вправ 



38 
 

у процесі підготовки фахівців за 

допомогою моделювання 

“MAKSIM”, відвідали бібліотеку 

та музей університету. 

У другий день семінару 

учасники заходу обговорили 

результати зустрічі та 

обмінялись найкращим 

напрацьованим досвідом. 

За результатами проведення 

науково-практичного семінару, 

учасники ухвалили рішення 

продовжити позитивну практику 

проведення подібних заходів на 

базі інших закладів вищої освіти 

цивільного захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

18 березня Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та 

корисні моделі» в Державному реєстрі патентів України зареєстрована 

наукова розробка, заявником і власником якої є Національний університет 

цивільного захисту України. 

За результатами отримано підтверджуючий документ – оригінал патенту 

України на корисну модель: «Спосіб визначення температури втрати несучої 

здатності будівельної конструкції». 

Авторами розробки є творчий колектив 

Національного університету цивільного 

захисту України у складі начальника 

факультету цивільного захисту 

полковника служби цивільного захисту 

Миколи Удянського, доцента кафедри 

наглядово-профілактичної діяльності 

факультету цивільного захисту 

підполковника служби цивільного 

захисту Юрія Отроша, заступника 

начальника центру - начальника відділу 

організації науково-дослідної роботи 

науково-дослідного центру майора 

служби цивільного захисту Євгенія 

Рибки. 

Реалізація запропонованого способу 

дозволяє знизити енерго-, праце- та 

матеріаловитрати на проведення 

випробувань з визначення температури 

втрати несучої здатності будівельних конструкцій. 

 

 

19 березня у ПК «Металіст» відбувся відбірковий тур колективів художньої 

самодіяльності щорічного міського конкурсу «Студентська Весна - 2019», 

який проходить під патронатом Харківського міського голови. Учасниками 

заходу стали колективи художньої самодіяльності із майже 30 закладів вищої 

освіти Харківщини. 

Національний університет цивільного захисту України традиційно 

представляли творчі колективи у різних номінаціях, а саме: «Вокал» - 

вокальний колектив «Аніма» під керівництвом Тетяни Репіної; 

«Хореографія» - танцювальний колектив «Флейм» під керівництвом Віктора 

Кульбакіна; «Театральний жанр» - театральна студія «Лицедій» під 

керівництвом Олени Полієнко та «Інструментальний жанр» - студент 3-го 

курсу факультету пожежної безпеки Владислав Паршиков. 

Оцінювало талановиту молодь Харківщини компетентне журі, залужені 

митці та діячі культури. 

Тож чекаємо на позитивні результати та церемонію нагородження! 
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19-20 березня у Києві відбулася міжнародна конференція “Врахування 

ґендерних питань у навчальних програмах закладів вищої освіти сектора 

безпеки й оборони”. Очолила й вітала представників форуму Віце-прем’єр-
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міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна 

Климпуш-Цинцадзе. Учасниками конференції стали представники 

міністерств країн ЄС, НАТО та країн-сусідів, керівники та фахівці, 

відповідальні за планування навчальних програм, закладів вищої освіти 

сектора безпеки й оборони. Серед присутніх — ректор Національного 

університету цивільного захисту України генерал-лейтенант служби 

цивільного захисту Володимир Садковий та начальник кафедри психології 

діяльності в особливих умовах університету, координаторка планування 

навчальних програм із впровадженням гендерної тематики полковник 

служби цивільного захисту Ліна Перелигіна. 

Міжнародна конференція мала за мету створення платформи для обміну 

досвідом, викликами та підходами з урахуванням ґендерної тематики і 

порядку денного «Жінки, мир, безпека» в навчальних програмах між 

представниками різних закладів вищої освіти сектора безпеки й оборони, 

міністерств країн ЄС, НАТО та країн-сусідів. Учасники обмінялись 

найкращими практиками і методиками врахування ґендерних питань у 

розробці навчальних програм та проведенні навчання для студентів і 

курсантів, розкрили та обговорили різноманітні потреби чоловіків і жінок, 

хлопчиків і дівчат у сфері безпеки, а також наголосили на важливості 

інституціоналізації ґендерної проблематики в навчальні програми сектора 

безпеки й оборони в Україні. 

19 березня представники форуму 

обговорили питання щодо забезпечення 

ґендерної рівності та порядку денного 

“Жінки, мир, безпека” в діяльності 

закладів вищої освіти сектора безпеки й 

оборони; результатів інституційної оцінки 

та аналізу навчальних програм пілотними 

закладами освіти сектора безпеки й 

оборони в Україні, а також успішного 

досвіду включення ґендерної тематики в 

навчальні  програми. 

20 березня учасники міжнародної 

конференції розробили методологію та 

дорожню карту включення ґендерних 

питань в навчальні програми з 

досягненням єдиного розуміння теорії 

змін та плану дій всіх інституцій. Також 

вони працювали у групах, обговорюючи 

методологію комплексної інтеграції ґендерних питань в навчальні програми. 

Розробка практичних посібників з методичними рекомендаціями щодо 

комплексної інтеграції ґендерної тематики заплановано на 2019 рік, що 

забезпечить ефективність інституціоналізації ґендерної тематики в діяльності 

закладів вищої освіти сектора безпеки й оборони. 
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20 березня в Національному університеті цивільного захисту України. 

відбулося засідання круглого столу «Стан системи оперативного реагування 

на надзвичайні ситуації та пожежі». У заході взяли участь представники 

керівництва ГУ(У) 

ДСНС України у 

Харківській, 

Дніпропетровській, 

Полтавській, Сумській 

областях, представники 

Академії цивільного 

захисту Республіки 

Азербайджан, науково-

педагогічні та наукові 

працівники 

університету, 

ад’юнкти, докторанти 

та слухачі магістратури 

управління. 

Учасники круглого столу обговорили питання щодо стану оперативної 

обстановки та основних показників діяльності підрозділів оперативно-

рятувальної служби ДСНС України в умовах існуючих загроз виникнення 

надзвичайних ситуацій та пожеж, наукову та нормативну складову системи 

реагування; сучасних підходів та методів з вирішення питань підвищення 

ефективності системи реагування на НС та пожежі, у тому числі в рамках 

реалізації стратегії реформування системи ДСНС України; досвіду роботи 

територіальних органів управління ДСНС України і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

стратегії реформування системи ДСНС України з питань створення і 

функціонування 

підрозділів місцевої та 

добровільної пожежної 

охорони; удосконалення 

змісту системи 

підготовки кадрів 

оперативного 

спрямування служби 

цивільного захисту за 

освітніми ступенями 

«бакалавр» та «магістр» 

в рамках спеціальностей 

«Пожежна безпека» та 

«Цивільна безпека». 

Мета круглого столу полягала в пошуку шляхів подальшого удосконалення 

існуючої системи реагування на НС через наукове обґрунтування механізмів 
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реалізації завдань, які стоять перед службою цивільного захисту та зміцненні 

зв’язків науки з практикою організації діяльності оперативних підрозділів 

служби цивільного захисту з реагування на НС та гасіння пожеж. 

Високий рівень професіоналізму експертного складу зазначеного заходу 

дозволило реалізувати мету круглого столу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 березня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся персональний розподіл для подальшого проходження служби в 

органах (підрозділах) 

ДСНС України 

випускників 2019 року за 

освітніми ступенями 

«бакалавр» і «магістр», а 

також слухачів 

магістратури управління. 

До складу комісії з 

проведення розподілу 

увійшли ректор 

Національного 

університету цивільного 

захисту України генерал-

лейтенант служби цивільного захисту Володимир Садковий, заступник 

директора Департаменту персоналу – начальник відділу комплектування та 

проходження служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

Ярослав Кондауров, начальник відділу власної безпеки та протидії корупції 
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ДСНС Анатолій Семикопний, начальник ГУ ДСНС України у Харківській 

області Олександр Волобуєв і представники кадрових апаратів Головних 

управлінь та Управлінь ДСНС України в областях та м. Київ. 

Завдяки попередній 

кропіткій роботі, 

проведеній керівництвом 

університету, факультетів, 

курсів, сектора по роботі з 

перемінним складом 

університету з 

курсантами-

випускниками, досить 

швидко відбувся розподіл. 

Перед комісією звітували 

випускники окремо з 

кожної області та 

підтверджували свій намір про відбуття на місця для подальшого 

проходження служби. 

У 2019 році з НУЦЗУ випускається 16 слухачів магістратури управління, 27 

магістрів, 150 бакалаври. Відтепер на них чекають ще три місяці 

напруженого навчання та стажування, захист дипломних робіт і хвилюючий 

день випуску, після чого 177 молодих лейтенантів служби цивільного 

захисту матимуть змогу на практичній роботі повною мірою проявити набуті 

в університеті знання, уміння й навички рятувальника. 

 

 

22 березня 40 студентів з України взяли участь в освітній ізраїльській 

програмі "TAGLIT" з 3-13 березня. Серед них – студентка 1-го курсу 

соціально-психологічного факультету Національного університету 

цивільного захисту України Ольга Грушко. 

Мета цієї програми 

полягає в наданні 

можливості студентам 

під керівництвом 

мадріхов за допомогою 

екскурсій, візитів та 

інформаційних зустрічей 

надати нового 

імпульсу професійним 

контактам і поглибити 

країнознавчі знання про 

Ізраїль, отримати 

уявлення про її наукове, економічне, політичне і культурне життя, а також 

обмінятись досвідом між ізраїльськими та іноземними студентами. 
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«Те, що я побачила і відчула під час поїздки, складно описати, говорить 

Ольга. - Закриваючи очі, я 

згадую маленькі вулички, 

відчуваю на своєму обличчі 

дотик Середземного вітру 

Кейсарія, дуже солону воду 

Мертвого моря, красивий 

підводний світ в парку 

"Підводна обсерваторія" в 

Ейлат, згадую багаторівневе 

місто Тель-Авів. Ще часто 

згадую гірку історію Ізраїлю, 

військове кладовища Герца, 

на якому лежать так багато 

18 і 20 літніх хлопців - моїх однолітків, які віддали своє життя за 

батьківщину, глибоке враження залишив музей Яд ва-Шем, меморіальний 

комплекс історії Голокосту». 

За допомогою цієї програми студентка змогла обмінятися досвідом і своїми 

знаннями із ізраїльськими студентами. 

 

 

25 березня у конференц-залі готелю «Харків» відбувся фінальний етап Кубку 

Харкова студентської гри «Що? Де? Коли?» сезону 2018-2019 року. Уперше 

активною учасницею інтелектуальної гри стала команда Національного 

університету цивільного захисту 

України «101». 

У грі взяли участь 8 команд, які 

представили заклади вищої 

освіти Слобожанщини, а саме: 

«ХНУ» Харківського 

національного університету 

імені В.Н. Каразіна; «Успеть за 

60 секунд» Харківського 

національного університету 

радіоелектроніки; «Таки мед» 

Харківського національного 

медичного університету; 

«Лепреконы» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; «Ренесанс ХАИ» Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»; «101» Національного 

університету цивільного захисту України; «Не ной» Харківського 

національного медичного університету; «Law and order» Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
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Для того, щоб визначити чемпіона сезону командам потрібно було відповісти 

на 15 запитань. Команда НУЦЗ України на високому рівні проявила свій 

інтелектуальний потенціал й увійшла до 3 кращих команд фінального етапу. 

А за додатковими 

запитаннями змогла 

обіграти команду з 

Національного 

технічного 

університету «ХПІ» й 

виборола срібло. 

Слід зазначити, що 

команда інтелектуалів 

«101» НУЦЗУ уперше 

взяла участь у таких 

змаганнях і відразу 

заявила про себе. 

Тож, побажаємо їй 

успіху й нових 

перемог. 

 

 

 

28 березня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальністю "Механізми 

державного управління у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 НУЦЗУ. 

Так, захистив своє дисертаційне дослідження Левченко Сергій 

Олександрович з теми «Механізми реформування податкової політики в 

Україні в контексті 

впровадження нових 

моделей публічного 

управління». Науковий 

керівник – професор 

кафедри політології та 

філософії Харківського 

регіонального інституту 

державного управління 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України, 

доктор наук з державного 

управління, профессор Крутій Олена Миколаївна. 

Крім того, цього дня відбувся захист дисертації Подорваного Володимира 

Костянтиновича з теми «Механізми державного регулювання соціального 
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розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання». 

Науковий керівник – перший проректор Національного університету 

цивільного захисту України, доктор наук з державного управління, доцент 

Коврегін Володимир Володимирович. 

 

 

 

КВІТЕНЬ 
 

4 квітня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 

вперше зібралися разом усі заклади вищої освіти Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій, аби взяти участь у Відкритому фестивалі команд 

КВН закладів вищої освіти ДСНС.  

У гумористичному поєдинку 

зустрілися веселі та кмітливі 

команди Вищого професійного 

училища ЛДУ БЖД (м. Вінниця) 

«5 караул», Черкаського 

інституту пожежної безпеки ім. 

Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України «Зворотна тяга», 

Національного університету 

цивільного захисту України (м. 

Харків) «Люди в погонах», а 

також команда «Гасимо цілодобово», яка представляла Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності.  

Змагання складалися з чотирьох конкурсів – Відкритка, Розминка, Відеобум 

та СТЕМ, на кожному з яких команди показували свої гумористичні 

здібності, акторську гру та безумовну талановитість. Усі команди були гідно 

оцінені членами шанованого журі, до якого увійшли: Алімов Олександр 

Федорович, начальник відділу 

соціально-гуманітарної 

підготовки та патріотичного 

виховання особового складу 

ДСНС, Олександр Дмитрович, 

один із найкращих стендаперів 

західної України, учасник Ліги 

сміху, Дмитро Корнелюк, 

ведучий, учасник КВН в 

минулому, блогер, та Богдан 

Слепокура, директор Телеканалу 

ПРАВДАТУТ ЛЬВІВ, організатор стендап-батлів Львова.  

Зі словами-привітаннями до команд звернувся ректор Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, професор Мирослав 
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Стефанович Коваль та нагородив дипломами команду «Зворотна тяга» 

Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України, що отримала ІІІ місце, 

та команду «Гасимо цілодобово» 

Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності з почесним ІІ 

місцем.  

Диплом Гран-прі та кубок За 

перемогу у Відкритому 

фестивалі команд КВН закладів 

вищої освіти ДСНС отримала 

команда Національного 

університету цивільного захисту 

України (м. Харків) «Люди в 

погонах», її нагородив начальник відділу соціально-гуманітарної підготовки 

та патріотичного виховання особового складу ДСНС Алімов Олександр 

Федорович. Для нагородження дипломом «Глядацьких Симпатій» команду 

команди Вищого професійного училища ЛДУ БЖД (м. Вінниця) «5 караул» 

був запрошений 

почесний член ради 

Української 

асоціації ветеранів 

війни та служби 

цивільного захисту, 

помічник ректора по 

роботі з ветеранами 

Харчук Андрій 

Іванович.  

Команди показали 

глядачам, що 

рятувальники - це не 

тільки вправні 

фахівці своєї справи, 

які щодня стикаються з великою небезпекою під час надзвичайних ситуацій, 

але й чудові та надзвичайно талановиті люди з неймовірними 

гумористичними здібностями. 

Члени почесного журі подякували учасникам за чудовий  веселий настрій, 

побажали подальших успіхів, не зупинятись на досягнутому, розвивати свої 

таланти та нагадали, що сміх продовжує життя. 
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3-5 квітня у Львові відбувався чемпіонат 

фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" 

України з гирьового спорту за програмою 

комплексних змагань "Динаміада-2019" серед збірних 

команд закладів вищої освіти МВС. У спортивних 

перегонах взяли участь 11 команд з різних регіонів 

нашої держави. 

Активними учасниками змагань стали спортсмени 

Національного університету цивільного захисту 

України. Так, переможцями чемпіонату стали курсант 

4-го курсу факультету пожежної безпеки у ваговій 

категорії до 85 кілограмів Дмитро Усачов та курсант 

5-го курсу того ж факультету у ваговій категорії до 68 

кілограмів В'ячеслав Руденко. Загалом, команда 

НУЦЗУ посіла І загальнокомандне місце. Тренує 

збірну команду НУЦЗУ старший викладач кафедри фізичної підготовки, 

заслужений тренер України В'ячеслав Кононович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 квітня фахівці, слухачі магістратури та курсанти Національного 

університету цивільного захисту України провели навчально-тренінгові 

заняття з безпеки життєдіяльності для директорів, заступників директорів, 

спеціалістів (методистів) управлінь освіти, відповідальних за організацію 

роботи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу, школярів та їхніх батьків. До проведення показових Днів цивільного 

захисту, що відбулися одночасно у закладах середньої освіти № 56 
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Московського району, № 

28 Новобаварського 

району та № 61 

Немишлянського 

району, було залучено 

понад 300 освітян. 

Так, начальник кафедри 

піротехнічної та 

спеціальної підготовки 

Ігор Толкунов, слухачі 

магістратури управління 

та курсанти факультету цивільного захисту довели інформацію про порядок 

дій при виявленні вибухонебезпечних предметів та небезпечних знахідок, 

небезпеку наслідків вибуху, 

ознайомили присутніх із деякими 

характеристиками вибухонебезпечних 

предметів. 

Ад'юнкт ад'юнктури кафедри 

пожежної профілактики в населених 

пунктах Юлія Михайловська 

ознайомила присутніх із керівними 

документами щодо пожежної 

профілактики, наголосила на 

основних діях освітян під час 

виникнення пожежі, а також нагадала правила користування вогнегасниками. 

Ад'юнкт ад'юнктури кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Руслан 

Петухов та курсанти факультету оперативно-рятувальних сил нагадали 

педагогам та школярам 

основні правила 

поведінки під час 

хімічного, біологічного 

ураження, а також 

продемонстрували 

роботу приладів 

радіаційної та хімічної 

розвідки та контролю. 

Кожний бажаючий міг 

“приміряти” захисний 

хімічний костюм. 

Курсанти соціально-психологічного факультету Олена Шевченко та Карина 

Бунь провели майстер-класи з домедичної підготовки. 

Із школярами випускних класів зустрілася випускниця зош № 56 

Московського району, а наразі — студентка 3-го курсу факультету пожежної 
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безпеки Кристина Денисюк. Вона розповіла про умови вступу та навчання в 

НУЦЗУ. 

Рятувальники звернулися 

до присутніх із закликом 

бути пильними і 

обережними, а ще 

висловили сподівання, 

що інформація, отримана 

під час тренінгових 

занять, навчить їх у разі 

необхідності повсякчас 

дотримуватись правил 

безпеки життєдіяльності. 

 

 

 

10-11 квітня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 

навчальному році. Захід в 

університеті пройшов утретє 

відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки 

України від 28.11.2018 № 1313 

«Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 

2018/2019 навчальному році», за 

яким Національний університет 

цивільного захисту України 

визначено базовим навчальним 

закладом для проведення II 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Пожежна 

безпека». 

До Харкова з’їхалися 

інтелектуали з 20 закладів вищої 

освіти нашої держави. 10 квітня 

відбулося урочисте відкриття 

заходу, де присутніх вітав 

проректор з навчальної та 

методичної роботи НУЦЗУ Олег 

Назаров. Молоді інтелектуали 

проявили свої знання у сфері 

пожежної безпеки, виконавши 

практичні та тестові завдання 

олімпіади 
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11 квітня відбулося нагородження переможців заходу. Так, І місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році посів 

курсант 4-го курсу факультету пожежної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України Валерій Дудник, ІІ місце поділили 

курсант 4-го курсу 

Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності Євгеній 

Плешаков, курсант 4-го 

курсу Черкаського 

інституту пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗУ Дмитро Голіченко, 

студент Національного 

університету «Львівська 

політехніка» Павло Ілик та 

студент Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

Владислав Припростий. 

 

 

10 квітня в Національному університеті цивільного захисту України 

стартувала Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». Учасниками 
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наукового форуму стали понад 400 молодих науковців з Азербайджану, 

Ізраїлю, Болгарії, Польщі, Казахстану та всіх регіонів України. 

На відкритті конференції вітав присутніх проректор з наукової роботи 

університету Володимир Андронов. Він зазначив, що проведення щорічної 

наукової конференції 

молодих учених «Проблеми 

та перспективи забезпечення 

цивільного захисту» на базі 

НУЦЗУ стало традиційним і 

щороку набуває все більшої 

актуальності в сучасному 

науковому просторі. Також з 

вітальним словом виступила 

голова ради молодих учених 

при Харківській обласній 

держадміністрації Наталія 

Куфтеріна. 

Цього ж дня відбувся відеоконференцзв'язок із науковцями Головного 

управління організації з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій МНС 

Республіки Азербайджан. Із вітальним словом до присутніх звернулася 

начальник відділу організації медичної і психологічної допомоги Головного 

управління організації з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій МНС 

Республіки Азербайджан Ханим Софієва. 

Міжнародна науково-практична конференція розпочала свою роботу у 

пленарному режимі. Тематика доповідей на конференції була різноманітною 

та охопила питання профілактики надзвичайних ситуацій, організації 

управління діяльністю 

оперативно-рятувальних 

підрозділів, гасіння пожеж та 

аварійно-рятувальних робіт, 

аварійно-рятувальної та 

спеціальної техніки, 

інформаційних технологій та 

математичного моделювання, 

психологічного забезпечення 

діяльності оперативно-

рятувальних підрозділів, 

безпеки життєдіяльності та 

екологічних проблем. 

Після проведення пленарного засідання та 11 квітня робота конференції 

триватиме у секціях: «Профілактика пожеж та інших надзвичайних 

ситуацій», «Організація управління діяльністю оперативно-рятувальних 

підрозділів», «Гасіння пожеж та аварійно-рятувальні роботи», «Аварійно-

рятувальна та спеціальна техніка», «Автоматичні системи безпеки та 
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інформаційні технології», «Психологічне та гуманітарне забезпечення 

діяльності оперативно-

рятувальних підрозділів», 

«Природничо-наукові 

аспекти цивільного 

захисту», «Охорона праці та 

техногенно-екологічна 

безпека», «Публічне 

управління у сфері 

цивільного захисту» та 

«Радіаційний та хімічний 

захист». 

 

 

 

 

10 квітня в клубі Національного університету цивільного захисту України 

вже традиційно пройшов XIIІ фестиваль збірних команд КВН факультетів 

університету «Кубок ректора - 2019». 

Гра проходила під девізом «Сміх і рятувальники подовжують життя». За 

перехідний Кубок ректора НУЦЗУ змагалися 5 команд КВН п'яти 

факультетів навчального закладу у трьох конкурсах. Традиційне знайомство 

із командою – «Візитка» пройшло під девізом «Розсмішити! Здивувати! 

Перемогти!». Другим був «Триатлон», в якому представники 5 команд 
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відповідали на питання журі, зачитували по три жарти та виконували смішні 

пісні «Карапулі». У конкурсі «Фристайл із зіркою» з теми «Якось в НУЦЗУ» 

учасники команд зіграли на 

одній сцені із працівниками 

університету. 

Оцінювала гумор гравців КВН 

НУЦЗУ команда професіоналів у 

складі чемпіона Ліги КВН «Схід 

ЮА» 2016 і 2018 років, чемпіона 

Одеської Ліги Сміху 2017, 

володаря кубка чемпіонів ліги 

КВН «Схід ЮА» 2017, 2018 

року, автора й актора команди 

КВН «Банківська» Дмитра Волошина; фіналістки Ліги КВН «Схід ЮА», 

володарки Кубка Любові Харківської міської молодіжної ліги КВК 2019 і 

2017 років, переможниці 

конкурсу-огляду художньої 

самодіяльності 2017 року, 

актриси команди КВН «Люди в 

погонах» Олени Вишні; чемпіона 

Харківської молодіжної ліги, 

учасника Ліги сміху на 

телеканалі 1 + 1 у складі команди 

«Дикий молодняк» Олександра 

Юхана; директора найголовнішої 

ліги КВН в Україні «Схід ЮА», 

людини, яка безпосередньо 

зробила величезний внесок у розвиток КВН НУЦЗУ, оскільки була актором і 

автором команди КВН «ЧС», що представляла університет у Вищій 

Українській лізі, Євгена Ушакова та 

голови журі - проректора з 

персоналу НУЦЗУ полковника 

служби цивільного захисту Вадима 

Попова. 

Гарне почуття гумору, 

оперативність, актуальність та 

нестандартний підхід - і все це через 

призму Служби порятунку - дає 

результат гарного виступу. Кожна 

команда майбутніх рятувальників-

гумористів зірвала бурхливі овації і шквал оплесків глядачів. 

У фіналі фестивалю відбулася довгоочікувана церемонія нагородження. У 

номінації «Найоригінальніша команда» перемогла команда КВН «ПТУ» 

факультету цивільного захисту; «Наймузичнішою командою» стала команда 
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КВН «П’ятий елемент» факультету техногенно-екологічної безпеки; 

«Найкращою театральною командою" стала команда КВН «Шість подруг 

Фрейда» соціально-

психологічного факультету; 

Віце-чемпіоном стала команда 

КВН "Маршрутка 67» 

факультету оперативно-

рятувальних сил. А переможцем 

фестивалю команд КВН 

факультетів НУЦЗУ «Кубок 

ректора - 2019» стала команда 

КВН «МЕЛ», яка представляла 

факультет пожежної безпеки. 

 

 

8 - 12 квітня на базі медико-санітарної частини Національного університету 

цивільного захисту України відбувся День донора. Захід пройшов відповідно 

до потреби лікувально-профілактичних закладів міста в донорській крові 

згідно з листом Харківського обласного центру служби крові №207 від 27 

березня 2019 року. Заготівля крові пройшла виїзними бригадами 

Харківського обласного центру служби крові. У Дні донора взяли участь 

майже 150 курсантів зі всіх факультетів університету. 
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Як зазначив начальник медико-санітарної частини НУЦЗУ Юрій Приходько, 

забір крові проводиться тільки 

системами одноразового 

користування, всі донори 

систематично проходять 

медичний огляд, комплекс 

лабораторних досліджень, 

отримують довідку про пільги та 

грошову компенсацію на 

додаткове харчування (60 грн.). 

У ці дні згідно з наказом ректора 

НУЦЗУ було заборонено 

залучення донорів до занять та несення служби в нарядах. «Проведення Днів 

донора сприяє залученню нових людей до здачі крові на добровільній 

безоплатній основі, а також 

стимулює людей до безпечного 

способу життя для захисту свого 

власного здоров'я, а також для 

здачі безпечної крові» , - 

повідомив Юрій Приходько. 

Довідка. Всесвітній день донора 

крові відзначається 14 червня. 

Рішення про його встановлення 

було прийнято у травні 2005 

року на Всесвітній асамблеї 

охорони здоров’я в Женеві. 14 

червня 1868 року народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який 

відкрив групи крові людини. 

Цей день є своєрідним виявом 

вдячності мільйонам людей, які 

рятують життя і зберігають 

здоров’я інших людей, здаючи 

свою кров. Власне, слово "донор" 

походить від латинського dono – 

дарую. Крім того, у цей день 

звертається увага на необхідність 

регулярної здачі крові для 

запобігання її дефіциту у 

лікарнях та клініках, особливо в 

країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена. 

 

 

11-12 квітня на навчально-тренувальному полігоні Національного 

університету цивільного захисту України відбулися змагання серед 
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майбутніх рятувальників навчального закладу на «Кращу ланку 

газодимозахисної служби університету». У заході взяли участь старший 

помічник начальника чергової зміни з оперативного реагування оперативно-

координаційного центру ГУ 

ДСНС України у Харківській 

області Іван Анісов, помічник 

начальника чергової зміни з 

питань забезпечення ОКЦ ГУ 

ДСНС України у Харківській 

області Валентин Андросов, 

начальник ДПРЧ-31 Сергій 

Газецький. На змаганнях свою 

вправність та міць на етапах 

змагань продемонстрували 

дівчата-курсантки. 

Організатором змагань є 

кафедра пожежної та 

рятувальної підготовки 

факультету оперативно-

рятувальних сил навчального 

закладу. 

У перегонах взяли участь 18 

команд, до складу яких увійшли 

майже 80 майбутніх 

рятувальників 2-5-х курсів 

факультетів цивільного захисту, 

оперативно-рятувальних сил та 

пожежної безпеки закладу вищої 

освіти. 

Спочатку курсанти склали 

теоретичну частину змагань 

(кожний учасник заходу 

протягом 10 хвилин відповів на 

тестові питання), а практична 

частина включила 5 етапів: 

одягання захисного одягу та 

спорядження; оперативне 

розгортання; включення в апарати, проведення розвідки у непридатному для 

дихання середовищі; рятування «постраждалого» з навчальної башти; 

подолання смуги психологічної підготовки та рятування майна. 

Змагання відбулися. І кращою ланкою газодимозахисників університету 

стала команда курсантів факультету оперативно-рятувальних сил, її учасники 

отримали перехідний кубок та диплом І ступеня, а також вони заохочені 

короткостроковою відпусткою терміном на 5 діб. 
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12 квітня відбувся публічний захист дисертації доцента кафедри соціальних 

і гуманітарних дисциплін Карікова С.А. на тему « Лютеранська 

конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525 – 1580 рр.» 

(науковий консультант д.і.н., професор Сорочан С.Б.), поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – 

Всесвітня історія. Захист відбувся у спеціалізованій Вченій раді з 

присудження наукових ступенів за 

спеціальностями 07.00.01 – історія України та 

07.00.02 – Всесвітня історія при ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна. 

Щиро вітаємо Карікова С.А. та бажаємо 

наступних наукових успіхів. 
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17 квітня 

Шановні колеги, ветерани пожежної охорони! 

Вітаю Вас із професійним святом – Днем пожежної охорони. 

Своє життя ви присвятили шляхетній та гуманній 

справі вогнеборця. У будь-який час доби, 

незважаючи на складності та власну безпеку, 

пожежні завжди приходять першими на допомогу 

людині, яка потрапила у надзвичайну ситуацію. 

Хочу подякувати ветеранам пожежної охорони. 

Ваші фахові знання та безцінний досвід є 

надзвичайно важливими у пожежно-рятувальній 

справі. 

Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій завдяки відмінній фаховій підготовці, 

оперативності та досвіду своїх працівників гідно 

виконує поставленні завдання. Дякую вам за 

плідну працю, врятовані людські життя. 

Зичу всім міцного здоров’я, благополуччя, наснаги 

та нових успіхів на благо народу України. 

Мирного неба, щастя та добра вам і вашим рідним. 

 

Шановні колеги! 

Прийміть теплі, щиросердечні вітання з нагоди 

професійного свята – Дня пожежної охорони! 

Без перебільшення можна визначити, що цей день – 

усенародне свято, про що свідчать вагомий копіткий 

досвід ветеранів, неприхована вдячність громадян за 

врятовані життя та майно, за гідне виконання нами 

службового обов’язку. 

Наша служба завжди була і залишається почесною 

та відповідальною, вона покликана нести 

благородну і складну місію – захищати життя людей 

та народне господарство від пожеж та  наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Людство завжди пам’ятатиме, що саме працівники 

пожежної охорони були першими, хто ціною свого життя зупинив 

Чорнобильську катастрофу. Імена цих героїв – наших товаришів за 

професією – золотими літерами  вкарбовано в історію. 

Сердечно вітаю  славних ветеранів, науково-педагогічних працівників та 

співробітників університету, які готують висококваліфікованих спеціалістів - 

майбутніх фахівців рятувальної справи. 

Бажаю вам витримки, життєвої вдачі, невичерпної наснаги у реалізації 

високої гуманної місії. 

Доброго здоров’я, щастя й родинного благополуччя! 
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17 квітня команда КВК Національного університету цивільного захисту 

України «Люди в погонах» взяла участь у фіналі Харківської відкритої 

міської молодіжної ліги КВК, яка відбулася в палаці студентів Національного 

технічного університету «ХПІ». 

За чемпіонство в запеклій боротьбі змагалися 7 команд: 

- Команда КВК «Моя улюблена команда» (Українська інженерно-педагогічна 

академія) 

- Команда КВК «Люди в погонах» (Національний університет цивільного 

захисту України); 

- Команда КВК «Обережно - харків'яни» (Харківський національний 

медичний університет); 

- Команда КВК «Вассаби»; 

-Команда КВК «День взяття Бастилії» (Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди); 

- Команда КВК «Збірна безробітних України»; 

- Команда КВК «ВВ» (Національна академія Національної гвардії України) 

Командам потрібно було підготувати три конкурси «Візитна картка», 

«Мегатлон» та «Конкурс фінальної пісні». 

У кожному із конкурсів команда КВК університету проявила свій 

професіоналізм, оперативність, імпровізацію й гарне почуття гумору. Гучні 

оплески глядачів й високі оцінки журі – це найвища нагорода команди. 
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Вихованці університету вкотре всім довели, що «Люди в погонах» є 

найкращою командою й заслуговують носити високе звання чемпіона сезону 

2018-2019 року Харківської відкритої міської молодіжної ліги КВК. 

Команда провела дуже продуктивний сезон, протягом якого значно 

поповнила скарбничку трофеїв Національного університету цивільного 

захисту України: перемога в етапових іграх 1/8,1/4, а також в «Зимовому 

Кубку» та «Кубку кохання» - і, звісно, перемога у фіналі. 

Команда КВК «Люди в погонах» висловлює велику вдячність за підтримку і 

допомогу ректора університету Володимиру Садковому, а також всім 

вболівальникам, які завжди підтримували, хвилювалися й переживали за 

команду. 

Побажаємо успіху нашій команді нових перемог, й пам’ятайте, що 

рятувальники і сміх подовжують життя. 

 

 

18 квітня у клубі Національного університету цивільного захисту України 

відбулась щорічна конференція трудового колективу закладу вищої освіти 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. Ректор 

НУЦЗУ генерал-лейтенант служби 

цивільного захисту Володимир 

Садковий відзвітував перед 

колективом про свою діяльність 

протягом 2018 року. У своїй 

доповіді Володимир Петрович 

вкотре наголосив про необхідність 

постійно нарощувати показники, 

які необхідні для підтвердження 

статусу національного у 2022 

році. 

Колектив підтримав обраний 

ректором курс подальшого 

розвитку й удосконалення 

університету, визначені 

завдання на наступний рік, а 

також взяв за основну мету — 

підготовку 

висококваліфікованих фахівців 

рятувальної справи. 

 

 

25 квітня фахівці та курсанти Національного університету цивільного 

захисту України у підшефному Харківському обласному спеціалізованому 

навчально-виховному комплексі для дітей із вадами слуху провели 
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«надзвичайні» заняття з безпеки життєдіяльності у рамках Дня цивільного 

захисту. Як діяти у разі виникнення 

пожежної небезпеки та як зберегти 

своє здоров’я при виникненні цієї 

непередбачуваної ситуації..., коли в 

неї потрапила людина, що не чує. 

Саме ці питання лягли в основу 

проведення «надзвичайних» занять. 

За задумом, осередком 

непередбачуваної ситуації стала 

актова зала, де виникла умовна 

пожежа. Коли пролунав сигнал тривоги, педагоги і діти евакуювалися із 

небезпечних зон і вишикувались у 

дворі навчального закладу. Цього 

дня школярі спостерігали гасіння 

імітованої пожежі, що 

продемонструвало пожежне 

відділення НУЦЗУ, пожежно-

рятувальну техніку навчальної 

пожежно-рятувальної частини 

НУЦЗУ в дії, а також рятування 

«постраждалого» з другого поверху будівлі. 

Курсанти факультету оперативно-рятувальних сил Ірина Кондратюк та 

Олександр Федоров ознайомили 

вихованців інтернату та педагогів із 

алгоритмом дій при виявленні 

радіаційного, хімічного та 

біологічного ураження, а також 

продемонстрували захисний одяг, 

який змогли приміряти бажаючі, та 

прилади радіаційного, хімічного та 

біологічного захисту. 

Ад'юнкти ад'юнктури кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

Юлія Михайловська та Роман Мележик ознайомили присутніх із керівними 

документами щодо пожежної 

профілактики, наголосили на 

основних діях під час виникнення 

пожежі, а також нагадали правила 

користування вогнегасниками. 

Проведення Дня цивільного захисту 

у підшефному освітньому закладі є 

традиційним заходом. Щороку 

проводячи його, фахівці НУЦЗУ 
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намагаються включати до програми проведення більше практичних епізодів з 

відпрацювання дій при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру. 

 

 

 

26 квітня у Харкові пройшла низка заходів з нагоди 33-х роковин 

Чорнобильської трагедії. Ректор Національного університету цивільного 

захисту України генерал-

лейтенант служби цивільного 

захисту Володимир Садковий та 

начальник ГУ ДСНС України у 

Харківській області полковник 

служби цивільного захисту 

Олександр Волобуєв взяли 

участь у церемонії покладання 

квітів до пам'ятника у сквері 

Пожежного на вул. Полтавський 

шлях. 

У траурній панахиді й 

покладанні квітів до пам'ятника 

жертвам Чорнобильської 

катастрофи в Молодіжному 

парку взяли участь голова 

Харківської обласної 

держадміністрації Юлія 
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Світлична, представники керівництва Харківської облдержадміністрації, 

Харківської міської ради, обласних організацій у справах Чорнобильської 

катастрофи, закладів вищої освіти Харківщини, проректор з персоналу Вадим 

Попов, науково-педагогічні працівники і курсанти Національного 

університету цивільного захисту України, ветерани. 

У ці квітневі дні, віддаючи данину пам’яті, ми низько схиляємо голови перед 

тими, хто 33 роки тому усвідомлено і жертовно віддав своє життя та виконав 

свій найвищий синівський борг перед рідною землею і народом, зупинивши 

катастрофу, і віддаємо данину 

живим.  
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ТРАВЕНЬ 
 

8 травня ректор Національного університету цивільного захисту України 

Володимир Садковий та проректор з персоналу Вадим Попов, науково-

педагогічні працівники, а також парадний розрахунок навчального закладу 

стали учасниками заходів з 

нагоди Дня пам'яті і примирення, 

що пройшли у Харкові. Вони 

взяли участь у церемонії 

покладання квітів та урочисто-

траурній панахиді за всіма 

загиблими воїнами, що відбулися 

на священному для кожного 

харків’янина місці - Меморіалі 

Слави. 

У заходах взяли участь 

представники та керівництво 

Харківської 

облдержадміністрації, 

Харківської обласної ради, 

Харківської міської ради, 

ветерани війни, учасники 

бойових дій в Афганістані та 

інших гарячих точках планети, 

учасники АТО, представники 

підприємств, організацій та 

відомств, громадськості, гості та 

жителі міста. 

В пам'ять про всіх загиблих в 

роки Другої світової війни 

пролунав триразовий залп. 

Пам'ять загиблих вшанували 

хвилиною мовчання. Митрополит 

Харківський і Богодухівський 

Онуфрій відслужив молебень за 

всіма, чиї життя забрала війна. 
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Шановні колеги! 

Дорогі ветерани! 

 

У ці травневі дні ми відзначаємо День пам’яті та 

примирення, схиляємо голови перед подвигом воїнів, 

що здобули Перемогу над нацизмом у Другій світовій 

війні, і вшановуємо вічну пам'ять про загиблих, про 

героїчних захисників і невинних жертв страшної війни. 

Для нашої держави, кожної родини - це спогади, ціла 

історична епоха, через яку звитяжно та мужньо 

пройшли наші дорогі ветерани та полеглі у бою герої. 

Їхніми зусиллями вдалося досягти найжаданішого – 

миру на українській землі. У ці травневі дні українці 

разом зі всім світом згадують події найкривавішої 

війни всіх часів. Це дні нашої спільної пам’яті про тих, 

хто загинув: героїв, які врятували світ, та невинних жертв нацизму. 

Подвиг воїнів-визволителів непідвладний часу, як і наша пам’ять та 

безмежна вдячність усім, хто відстояв майбутнє Батьківщини, усім, хто 

проявив нездоланну мужність і патріотизм у боротьбі з ворогом. 

 

Щиро бажаю здоров’я та сил нашим ветеранам, а всім нам – мирного неба. 

 

Ректор університету           Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Шановні колеги, дорогі ветерани! 

 

У ці травневі дні ми, разом з мільйонами людей усього 

світу, вшановуємо мужність та героїзм воїнів, які 

пройшли вогняними шляхами Другої світової війни та 

вибороли для нас мир і свободу. Згадуємо тих, хто 

самовіддано працював на підприємствах у тилу, 

відбудовував зруйновані нацистами міста і села у 

повоєнні роки. 

Низький уклін та щира подяка вам, дорогі ветерани, за 

право жити на своїй рідній Українській землі. Ви є 

прикладом сили духу, самовідданості та великої любові 

до Батьківщини. Вічна пам’ять Героям, які віддали своє 

життя за свободу та мир. 

Сьогодні подвиг переможців гідно продовжують наші захисники, які 

відстоюють незалежність України на її східних рубежах від російського 

агресора. 

Особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій також 

сумлінно виконує завдання за призначенням. Ризикуючи життям, рятують 
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людей, захищають від пожеж матеріальні та культурні надбання Держави, 

розміновують території, у тому числі в найтяжчих умовах ведення бойових 

дій на території Донецької та Луганської областей. Дякую за вашу плідну 

працю, високий професіоналізм, майстерність та готовність завжди прийти 

на допомогу. 

Бажаю всім міцного здоров’я, родинного затишку, благополуччя, мирного 

неба та нових успіхів в ім’я народу України. 

 

 

Голова ДСНС України          Микола ЧЕЧОТКІН 

 

 

9 травня з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні вшанувати пам'ять героїв, загиблих заради миру на землі, на 

Меморіальному комплексі "Висота маршала І.С. Конєва" зібрались жителі та 

гості міста. Проректор з 

персоналу Національного 

університету цивільного захисту 

України Вадим Попов та 

науково-педагогічні працівники 

стали учасниками урочистих 

церемоній покладання квітів та 

вшанування учасників Другої 

світової війни. Віддати данину 

пам'яті полеглим воїнам 

прийшли керівники Харківської 

обласної держадміністрації, Харківської обласної та міської рад, народні 

депутати, директори департаментів та начальники управлінь 

облдержадміністрації та міської 

ради, керівники районних 

адміністрацій, підприємств 

міста, представники духовенства, 

ветерани війни, молодь та 

харків’яни. 

Учасники заходів вшанували 

пам'ять загиблих хвилиною 

мовчання. До пам'ятника 

Скорботній Матері, братських 

могил та стели на 

Меморіальному комплексі "Висота маршала І.С. Конєва" було покладено 

квіти. 

Урочистості відбулися на священному для кожного харків'янина місці - 

Меморіалі Слави. Проректор Олег Семків та науково-педагогічні працівники 

НУЦЗУ взяли участь у церемонії покладання квітів. Курсанти військових 
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вишів Харкова пройшли урочистим маршем. Достойно представив Державну 

службу України з надзвичайних ситуацій парадний розрахунок 

Національного університету цивільного захисту України. Після церемонії 

відслужили поминальний молебень за загиблими. 

 

 

 

15 травня на навчально-тренувальному полігоні Національного університету 

цивільного захисту України відбулися комплексні тактико-спеціальні 

навчання з управління силами та 

засобами під час ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації техногенного 

характеру. Учасниками навчань стали 

науково-педагогічні працівники, 

курсанти випускних курсів 

факультетів та слухачі магістратури 

управління Національного 

університету цивільного захисту 

України, представники ГУ ДСНС 

України у Харківській області, Оперативно-рятувальної служби міста Харків, 

кінологічного загону. 

Метою навчань є відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів під 

час виконання завдань за призначенням, органів управління під час ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, а також порядок 
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залучення та використання чергового підрозділу університету до ліквідації 

наслідків НС. 

За легендою, літак АН-26 здійснив аварійну посадку, в результаті був 

пошкоджений паливний бак літака та 

виникли осередки горіння розлитого 

палива. Люди в салоні отримали 

травми різного ступеня тяжкості, 

одна особа втратила свідомість. Під 

час посадки у літака  відірвало 

частину фюзеляжу, яким було 

пошкоджено цистерну з хлором, 

внаслідок чого утворилася хмара 

небезпечно-хімічної речовини, яка 

розповсюдилась за вітром та становить небезпеку під час евакуації людей з 

адміністративної будівлі. На місце аварії прибувають підрозділи хімічної 

розвідки та ліквідації, які проводять хімічну розвідку та визначають обсяг 

зараженої території. За допомогою 

приладів визначається речовина, її 

властивості та зона зараження, при 

знаходженні потерпілих їх виносять 

із небезпечної зони. Після 

проведення хімічної розвідки місця 

надзвичайної ситуації хімічний 

підрозділ організовує ліквідацію 

наслідків хімічної аварії, 

починається евакуація людей з 

поверхів зруйноваї будівлі. Поблизу 

споруди відбулося займання легкового авто. Під час проведення аварійно-

рятувальних робіт у будівлі та гасіння пожежі в авто було виявлено 

вибухонебезпечний предмет, що в свою чергу несе в собі небезпеку для 

персоналу та оточуючих людей. 

Група піротехніків виконує роботи з 

розмінування місцевості. Внаслідок 

руйнування через теракт частини 

гідротехнічної споруди (греблі), 

виникає надзвичайна ситуація із 

загибеллю людей та подальшою 

загрозою їхньому життю через 

затоплення територій, ушкодження 

комунікацій мереж водопостачання 

(приміщення насосної станції). Проводяться  рятувальні та спеціальні роботи 

на водних об’єктах. 

Захід мав за мету підвищити рівень тактичної підготовки курсантів, 

удосконалити практичні навички з організації оперативних дій та управління 
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пожежно-рятувальними підрозділами під час гасіння пожеж і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 
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15 травня Традиційно з нагоди професійного свята науковців – Дня науки 

України на базі Національного університету цивільного захисту України 15 

травня 2019 року проведені конкурси: «Кращий виставковий науковий 

експонат» та «Краща монографія». На конкурсах було представлено 9 

виставкових наукових експонатів та 7 монографій, розроблених 

співробітниками нашого університету. 

Членами конкурсної комісії було ретельно розглянуто всі представлені 

виставкові наукові експонати та монографії і визначено переможців. 
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16 травня напередодні Дня науки у Національному університеті цивільного 

захисту України було проведено і підбито підсумки конкурсів на кращі 

монографію та виставковий науковий експонат університету, а також 

заохочено 

найталановитіших 

науковців закладу вищої 

освіти. 

Минулий рік ознаменувався 

тим, що протягом 2018 року 

в спецрадах університету 

здійснено захист п'яти 

докторських та 

чотирнадцяти 

кандидатських дисертацій. 

На базі НУЦЗУ було 

проведено 5 наукових 

конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів. Протягом року 

було підготовлено та подано 64 заявки й отримано 57 патентів на 

винаходи та корисні моделі. 

За результатами конкурсу «Кращий виставковий науковий експонат» визнано 

переможцями та нагороджено 

дипломом III ступеня автора 

виставкового наукового експонату 

«Програмно-імітаційний комплекс 

«Система управління екологічною 

безпекою міста під час 

надзвичайної події на полігоні 

ТПВ»» Володимир Колосков; 

дипломом III ступеня - авторський 

колектив виставкового наукового 

експонату «Пристрій для проведення деконтамінації» у складі Максима 

Кустова, Євгена Слєпужнікова та Олени Тарахно; дипломом II ступеня - 

авторський колектив виставкового наукового експонату «Дослідження 

процесу примусової дегазації 

резервуарів зберігання світлих 

нафтопродуктів» у складі 

Володимира Олійника, Наталії 

Коровникової, Олексія Роянова; 

дипломом II ступеня - авторський 

колектив виставкового наукового 

експонату «Система придушення 

полум’я і деструкції осередків 

займань речовин акустичним 

полем» у складі Олександра 



74 
 

Лєвтєрова, Вадима Тютюника; дипломом I ступеня - авторський колектив 

виставкового наукового експонату «Прилад для дослідження осадження 

вогнегасних аерозолів» у складі Олександра Дерев'янка,Олександра Литвяка, 

Олега Маркова. 

За підсумками конкурсу «Краща монографія» визнано переможцями та 

нагороджено дипломами авторський колектив монографії «Підвищення 

ефективності виконання заходів з 

охорони праці та екологічної 

безпеки під час експлуатації 

шнекових екструдерів» у складі 

Богдана Цимбала, Сергія 

Артем'єва, Олександра Малька, 

Олени Шароватової; авторський 

колектив монографії «Державне 

управління підготовкою фахівців 

служби цивільного захисту: теорія 

та практика» у складі Юлії 

Харламової, Вікторії Шведун, Світлани Руденко; авторський колектив 

монографії «Разработка конструктивных методов повышения эффективности 

автоматического обнаружения возгораний в компрессорных станциях 

газотранспортных систем Украины» у складі Бориса Поспєлова, Володимира 

Андронова, Руслана Мелещенка, Євгенія Рибки, Костянтина Карпця. 

 

Молоді науковці університету взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2018/2019 навчальному році за 44 галузями. Цьогоріч 56 вихованців НУЦЗУ 
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стали переможцями і призерами конкурсу. Так, дипломами І ступеня 

нагороджено – 7 молодих науковців університету, дипломами ІІ ступеня – 11 

і ІІІ ступеня – 38 вихованців навчального закладу. 

 

 

17 травня Наприкінці 2015 року був створений колектив винахідників 

НУЦЗУ, до якого увійшли: заслужений винахідник України доктор технічних 

наук, професор Абрамов Юрій Олексійович, доктор технічних наук, 

професор Кривцова Валентина Іванівна, кандидат технічних наук, доцент 

Собина Віталій Олександрович та ад’юнкт Кальченко Ярослав Юрійович. 

Творчі зусилля створеного колективу були направлені на розробку винаходів 

стосовно до багатьох напрямків діяльності ДСНС України. 

За період з 01.2016 року по 12.2018 року, тобто за три роки, цим творчим 

колективом було подано 71 заявку на видачу патентів та одержано 65 

патентів України на винаходи та корисні моделі. Динаміка подачі заявок та 

одержання патентів наведена на рисунку, де показано співвідношення між 

заявками та патентами, поданими та одержаними НУЦЗУ, та заявками та 

патентами, поданими та одержаними творчим колективом винахідників під 

керівництвом професора Абрамова Ю.О. 

Внесок творчого колективу винахідників в кількість заявок на видачу 

патентів складає 47,7 % від загальної кількості, поданих від імені НУЦЗУ, а в 

кількість одержаних патентів – 48,2 % від загальної кількості, одержаних 

НУЦЗУ. За цей період одержано патентів на винаходи та корисні моделі: Ю. 

Абрамов– 65; В. Собина– 35; В. Кривцова– 22; Я. Кальченко– 19. 

Розробки творчого колективу винахідників брали участі в різних конкурсах. 

Так, в 2016 році та в 2017 році технічні рішення, розроблені цим колективом, 

були признані одними із кращих у Конкурсі винахідницьких та 

раціоналізаторських проектів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки (м. Київ). 

В 2018 році винахід «Спосіб визначення часу спрацьовування теплових 

пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом», 

розроблений цим творчим колективом, був признаний кращим у відкритому 

Конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 

(м. Харків). 

Вже в цьому, 2019 році, творчим колективом винахідників подано 14 заявок 

на видачу патентів та одержано 11 патентів на корисні моделі та рішення на 

їх видачу. 

 

 

17 травня на базі Національного університету цивільного захисту України 

стартувала міжнародна науково-практична конференція “Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика”. До Харкова 

з'їхалися понад 200 науковців з наукових установ та закладів вищої освіти 

майже всіх регіонів нашої держави, а також співорганізаторами конференції 
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виступили науковці з Балтійської Міжнародної Академії (м. Рига, Латвія), 

Поморської Академії (м. Слупцьк, 

Польща), Грузинського технічного 

університету (м. Тбілісі, Грузія), 

Нового Болгарського Університету 

(м. Софія, Болгарія) 

Для учасників наукового форуму 

було зачитано звернення Голови 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій Миколи 

Чечоткіна, також науковців вітали 

ректор Національного університету 

цивільного захисту України Володимир Садковий, у режимі 

відеоконференцзв'язку - президент сенату Балтійської Міжнародної Академії 

Станіслав Бука, представники 

Міжнародного наукового 

Азіатського конгресу, що 

проходить на базі Університету 

Миколи Коперника у м. Торунь 

(Польща), голова Асоціації 

відкритої дипломатії, головний 

редактор наукового журналу 

“Власть и общество”, професор 

Грузинського технічного 

університету Шота Догонадзе, 

начальник відділу Головного управління кадрової політики МНС Республіки 

Азербайджан Хікмет Османов, проректор з наукової роботи Житомирського 

національного агроекологічного університету Людмила Романчук та 

проректор з навчальної роботи Чорноморського Національного університету 

ім Петра Могили Володимир Беглиць. Шановані гості бажали присутнім 

плідної роботи та ефективних результатів. 

Стрижневими питаннями 

міжнародної науково-практичної 

конференції, що наразі 

обговорюють учасники наукового 

форуму, є механізми формування 

та реалізації державної політики у 

сфері реформування вищої освіти; 

державне регулювання системи 

підготовки та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації; 

теоретико-методологічні та практичні засади формування змісту державної 

політики в галузі національної безпеки, а також визначення напрямів її 
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реалізації; організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-

педагогічні засади державного управління у сфері цивільного захисту; 

актуальні проблеми державного управління соціально-економічним та 

суспільно-політичним розвитком регіонів; напрями модернізації змісту та 

практики реалізації галузевих стандартів вищої освіти та розвиток 

магістерських програм у галузі знань «Публічне управління і 

адміністрування» та багато інших. 

Після пленарного засідання робота наукового форуму триватиме у секціях 

“Державна політика й управління в галузі освіти: зміст та механізми 

реалізації", "Державна політика й управління в галузі національної безпеки: 

зміст та механізми реалізації", "Державна політика й управління в галузі 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій", "Державна політика й 

управління окремих галузей економіки та соціально-трудових відносин", 

"Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку науки «Публічне 

управління і адміністрування». 

На відкритті міжнародної науково-практичної конференції “Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика” вітали 

присутніх творчі колективи НУЦЗУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 травня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія 

Світлична взяла участь у святкуванні Дня науки. Урочистий захід відбувся у 

Харківській обласній філармонії, де зібралися представники наукової 

спільноти регіону. Керівник області вітала присутніх зі святом і відзначила 

певні позитивні для розвитку науки зрушення в державі. 
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У ході свята Юлія Світлична вручила кращим науковцям Харківщини 

грамоти ХОДА та подяки голови облдержадміністрації, привітала з 

присвоєнням почесних звань 

«Заслужений діяч науки і техніки 

України», а також вручила 

сертифікати на отримання іменної 

стипендії Харківської обласної 

державної адміністрації у галузі 

науки. За значні досягнення в 

галузі науки призначено 

стипендію  імені Георгія 

Федоровича Проскури (з 

технічних наук) Руслану 

Мелещенку – доценту кафедри пожежної та рятувальної підготовки 

Національного університету цивільного захисту України. 

 

 

18 травня на навчально-тренувальному полігоні Національного університету 

цивільного захисту України, що в урочищі Фігурівка Харківської області, 

відбулося відкриття табірного збору для 126 першокурсників закладу вищої 

освіти. На заході були присутніми ректор Національного університету 

цивільного захисту України генерал-лейтенант служби цивільного захисту 

Володимир Садковий, науково-педагогічні працівники університету, гості та 

батьки першокурсників. Звертаючись до присутніх, Володимир Петрович 

вітав із відкриттям табірних зборів: «…28 років тому на території навчально-

тренувального полігону в урочищі Фігурівка було проведено перші табірні 

збори. Протягом цих років понад 6 тисяч курсантів, які давно працюють та 

обіймають різні посади в системі ДСНС України, пройшли уроки мужності і 

загартування в цьому таборі…Під час проведення збору курсанти-

першокурсники загартують свою міць, стануть більш дисциплінованими, 

витривалими, оволодіють новими знаннями та навиками майбутньої професії 

рятувальника". Він запевнив батьків першокурсників, що у таборі є всі умови 
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для навчання, несення служби і дозвілля. Генерал Садковий вручив грамоти 

курсантам за відмінні успіхи у навчанні та службі. 

На відкритті табірних зборів за 

участі першокурсників пройшла 

комбінована професійно-спортивна 

естафета з елементами фізичної 

підготовки та фрагментами занять з 

навчальних дисциплін. Вона 

включила біг пересічною 

місцевістю, подолання водної 

перешкоди, плавання та рятування 

потерпілого на воді, підйом 

переворотом на перекладині, 

розмінування та знешкодження знайдених боєприпасів, вправи з гирьового 

спорту, біатлон, аварійно-

рятувальні роботи та евакуацію 

постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій, пожежний 

розрахунок з триколінною 

драбиною, надягання 

загальновійськового захисного 

комплекту і виконання 

навчального завдання, самогасіння, 

надання домедичної допомоги в 

умовах небезпечної зони. Потім 

пройшла пожежна естафета, що включила подолання 100-метрової смуги з 

перешкодами, підйом по штурмовій 

драбині на 4-й поверх навчальної 

башти, а також вправи із 

саморятування з 4-го поверху 

навчальної башти за допомогою 

рятувальної мотузки та гасіння 

умовної пожежі. Традиційно 

пройшов спортивний захід з 

перетягування канату між 

першокурсниками та їх 

командирами. Перемогла, звичайно, 

дружба. 

У таборі на першокурсників чекають як фізичні випробування, так і 

моральні. За словами начальника табірного збору, проректора університету 

полковника служби цивільного захисту Олега Семківа, саме в таких умовах 

розкривається справжня товариська підтримка, формується курсантське 

братство. «Тут ми проходимо справжні випробування, – говорить 

першокурсниця Кароліна Ковальська з Житомирської області. – Для нас, 
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майбутніх рятувальників, проходження школи мужності вкрай необхідне. Це 

наш обов’язок – правильно 

спрогнозувати поведінку людини у 

тій чи іншій надзвичайній ситуації, 

правильно зробити оперативне 

розгортання, своєчасно ліквідувати 

наслідки надзвичайної ситуації, а 

також зберегти життя 

постраждалого та своє. У таборі ми 

й маємо змогу це відпрацювати». 

Нагадаємо, що школу мужності та 

витривалості вдалині від рідної 

домівки першокурсники університету проходитимуть з 10 травня до 21 

червня. 

 

 

14-16 травня Львівська обласна організація ФСТ “Динамо” України 

гостинно приймала чемпіонат Фізкультурно-спортивного товариства 

“Динамо” України з поліатлону за програмою комплексних змагань 

“Динаміада-2019″ серед збірних команд територіальних організації 

Товариства та чемпіонат Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” 

України з поліатлону за програмою комплексних змагань “Динаміада-2019″ 

серед збірних команд закладів вищої освіти МВС та інших центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координіє Міністр 

внутрішніх справ України. 

Заклади вищої освіти МВС представили 12 команд – Національної академії 

внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх 

справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

Одеського державного університету внутрішніх справ, Львівського 

державного університету внутрішніх справ, Донецького юридичного 

інституту МВС України, Національної академії Національної гвардії України, 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького, Національного університету цивільного захисту 

України, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ. 

Боротьба за нагороди велась у таких вправах і дисциплінах: стрільба (ПП-1), 

плавання (100 м) та біг (100 м, 1000 м, 3000 м). Команду Національного 

університету цивільного захисту України представили Поруга Олексій, 

Харченко Володимир, Харченко Євгеній, Руденко Іванна та Роговой Дмитро. 

Серед збірних команд закладів вищої освіти МВС перемогу в чемпіонаті 

здобула збірна команда Національного університету цивільного захисту 

України, ІІ місце виборола команда Харківського національного університету 
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внутрішніх справ, а ІІІ місце – команда Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

В особистому заліку спортсмени НУЦЗУ зуміли вибороти такі нагороди: 

курсант 2-го курсу факультету пожежної безпеки Харченко Володимир посів 

1 місце з сумою в 316 балів; курсант 1-го курсу факультету техногенно-

екологічної безпеки Руденко Іванна – ІІ місце з сумою в 300 балів; курсант 2-

го курсу факультету пожежної безпеки Харченко Євгеній – ІІІ місце з сумою 

в 314балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 травня Міжнародний благодійний бал «Коли збуваються мрії» вже багато 

років є яскравою подією в житті міста Харкова і дарує масу незабутніх 
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вражень всім гостям заходу. 

Основною місією балу є об’єднання людей навколо благодійної ідеї 

допомогти дітям, що потребують нашої 

підтримки. Під час проведення балу були зібрані 

кошти, які згодом будуть спрямовані на створення 

ще одного дитячого будинку сімейного типу в 

Дитячому містечку «Отрадне». 

Наш навчальний заклад ніколи не стоїть осторонь, 

коли мова йде про допомогу людям, вже не 

кажучи про дітей, адже у кожного хто навчається 

в університеті допомога людям – це місія життя. 

Чотири курсанти університету взяли участь у 

благодійному балу, за допомогою якого діти  

знайдуть родину і новий затишний будинок! 

Під час проведення заходу були розіграні 

номінації серед учасників заходу, серед яких 

вихованці університету стали переможцями: 

Самойлов Сергій – король стилю; 

Доля Максим – король глядацьких симпатій. 

Бал проводився за підтримки Харківської міської 

ради та Департаменту у справах сім'ї, молоді та 

спорту. 

 

 

22 травня закінчився захист магістерських робіт слухачів магістратури 

заочної форми навчання факультету цивільного захисту НУЦЗУ за освітніми 

програмами: «Управління пожежною 

безпекою», «Управління у сфері 

цивільного захисту» та «Цивільний 

захист». 

Працювало дві державні 

екзаменаційні комісії: під 

головуванням начальника Головного 

управління ДСНС України у 

Харківській області полковника 

служби цивільного захисту 

Волобуєва Олександра Васильовича та першого заступника начальника 

Головного управління ДСНС України у Харківській області полковника 

служби цивільного захисту Чабаня Сергія Григоровича. 

Під час захисту магістри продемонстрували високий рівень фахової 

підготовки, належне володіння практичними навичками в галузях пожежної 

безпеки та цивільного захисту, що підтверджувались їх відповідями на 

питання державної екзаменаційної комісії. 

Усі здобувачі вищої освіти підтвердили освітній ступінь магістра. 
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Вітаємо всіх слухачів магістратури з успішним завершенням навчання та 

бажаємо успіхів в подальшій практичній діяльності! 

 

 

24 травня відбувся випуск здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету 

цивільного захисту України. 

Дипломи вручили тво проректора з 

персоналу Сергій Мішенін та 

начальник факультету техногенно-

екологічної безпеки Олександр 

Мєтєльов. Так, випускні документи 

отримали: освітнього ступеня 

«бакалавр» освітньої програми 

«Охорона праці» - 14 випускників; 

освітнього ступеня   «магістр» 

освітньої  програми «Охорона 

праці» - 7 випускників; освітнього 

ступеня «магістр» освітньої  

програми «Техногенно-екологічна 

безпека» - 14 випускників. 

Вітаємо всіх випускників з 

успішним завершенням навчання та 

бажаємо успіхів в подальшій 

практичній діяльності! 
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24 травня відбувся випуск 

слухачів заочної форми 

навчання соціально-

психологічного факультету. 

Отримали дипломи 22 

магістра та 37 бакалаврів. 

Вітаємо всіх слухачів з 

успішним завершенням 

навчання та бажаємо успіхів 

у подальшій професійній 

діяльності! 

 

 

24 трвня  на факультеті пожежної безпеки відбувся випуск здобувачів вищої 

освіти заочної форми навчання. 108 

бакалаврів та магістрів отримали 

дипломи про вищу освіту 

європейського зразка, з них 16 - з 

відзнакою. 

Дипломи випускникам вручали 

проректор з наукової роботи 

полковник служби цивільного 

захисту Андронов Володимир та 

начальник факультету полковник 

служби цивільного захисту Ромін Андрій, які привітали їх з успішним 
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завершенням навчання та побажали успіхів у подальшій професійній 

діяльності. 

 

 

24 травня на факультетах цивільного захисту й оперативно-рятувальних сил 

та навчально-науково-виробничому центрі Національного університету 

цивільного захисту України відбувся урочистий випуск здобувачів вищої 

освіти заочної форми навчання 

за освітнім ступенем «бакалавр», 

«магістр». 

Розпочались урочистості із 

шикування здобувачів вищої 

освіти заочної форми навчання 

на плацу навчального закладу. 

Зі святом випускників вітали 

проректор з навчальної та 

методичної роботи Олег 

Назаров, начальник факультету 

оперативно-рятувальних сил 

Андрій Титаренко та начальник 

навчально-науково-

виробничого центру Світлана 

Домбровська. У своїх напутніх 

словах вони висловили щирі 

вітання з успішним завершенням 

навчання в стінах університету, 

сподіваючись на те, що отримані 

знання стануть у нагоді в 

подальшій службовій діяльності 

випускників. 

Також з вітальними словами 

звернувся випускник та відмінник 

навчання полковник служби 
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цивільного захисту Коваль 

Константин , який від імені 

слухачів висловив подяку 

керівництву університету, 

факультету та всьому 

професорсько-

викладацькому складу. 

Після урочистостей відбулося 

фотографування випускників із 

керівництвом навчального 

закладу. Тож, побажаємо 

випускникам плідної праці, 

благополуччя та вдачі у 

майбутньому! 

 

 

26-28 травня на базі Національного університету цивільного захисту 

України перебували вихованці Ліцею цивільного захисту Львівського 

державного університету безпеки 

життєдіяльності. Під час свого візиту 

ліцеїсти ознайомились із 

можливостями факультетів, умовами 

навчання за спеціальностями, 

навчально-матеріальною та науково-

дослідною лабораторною базами 

закладу вищої освіти, а також 

умовами проживання курсантів. 

Із потенційними абітурієнтами 

зустрілись ректор НУЦЗУ Володимир 

Садковий та проректор з 

навчальної та методичної роботи 

Олег Назаров. Ліцеїсти відвідали 

музей університету, 

ознайомившись із славною 

історією закладу вищої освіти 

ДСНС України. У дні 

перебування гості НУЦЗУ мали 

культурну програму — екскурсії 

історичними пам'ятками 

Харкова. 
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29 травня на базі Головного управління ДСНС України у Полтавській 

області розпочалися навчально-методичні збори психологів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій з теми «Психологічне забезпечення 

персоналу ДСНС України та психологічний захист населення» 

Відкрив збори заступник голови 

Полтавської ОДА Микола 

Білокінь, який високо оцінив 

діяльність Головного управління 

ДСНС України у Полтавській 

області, зокрема і психологічної 

служби. Він також зазначив, що 

рятувальники тісно співпрацюють 

із різними державними 

установами, зокрема і з сектором 

безпеки та оборони, представники 

якого також були присутні на зборах. 

З початком зборів привітав присутніх т.в.о начальника ГУ ДСНС України у 

Полтавській області Олег Горбенко. Він побажав учасникам наради плідної 

праці, високих професійних здобутків та успішно застосовувати отримані під 

час зборів знання та навики у службовій діяльності. 
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Начальник Відділу психологічного забезпечення підрозділів ОРС ЦЗ ДСНС 

України Анатолій Сичевський зазначив, що не даремно навчально-методичні 

збори проходять саме у Полтавській області, адже психологи Головного 

управління високо цінуються керівництвом ДСНС, як одні з найкращих в 

напрямку психологічного забезпечення і мають гарні показники в роботі із 

особовим складом підрозділів, цивільним населенням, а також із внутрішньо 

переміщеними особами. 

У своїй доповіді начальник психологічної служби ДСНС Анатолій 

Сичевський зазначив: «Для покращення психологічного захисту населення 

необхідно забезпечити своєчасну психологічну допомогу постраждалим та їх 

реабілітацію через розроблення ефективного механізму міжвідомчої 

взаємодії державних і недержавних організацій,представників 

громадянського суспільства. Психологи Полтавщини поділяться практичним 

досвідом організації роботи під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій».   

За участі капеланів УПЦ КП було проведено обговорення з теми 

«Забезпечення надійності особового складу Сектору безпеки та оборони: 

взаємодія психологів і капеланів». 

Під час заходу було обговорено проект програми підвищення кваліфікації 

психологів щодо 

психологічного супроводу 

учасників АТО/ООС і 

необхідності її організації на 

базі Центру впровадження 

психотренінгових технологій 

Національного університету 

цивільного захисту. 

Представила проект начальник 

науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової 

психології Світлана Лєбєдєва. 

Загалом, головний акцент навчально-методичних зборів направлений на 

тісну співпрацю силових структур, громадських організацій та органів 

державної влади в питаннях психологічного захисту населення. 

Також, в перший день занять відбулися практичні відпрацювання. Психологи 

ДСНС виконували вправи для подолання гострих криз, розглянули 

особливості розвитку ставленнєвої складової системи конфліктологічної 

компетентності та можливості застосування практичних технік при 

проведенні тренінгових занять із персоналом ДСНС та цивільним 

населенням. 

 

 

31 травня в Харківському обласному спеціалізованому навчально-

виховному комплексі для дітей з вадами слуху відбулося свято Останнього 
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дзвоника. Традиційно, вітав своїх підшефних зі святом колектив 

Національного університету цивільного захисту України. Так, провідний 

фахівець відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи Олена 

Муртазіна, вітаючи всіх зі святом, висловила вдячність всім, хто зробив 

вагомий внесок у важливу справу навчання та виховання дітей, за невтомну 

працю і постійний творчий пошук, за чуйність і щирість сердець всього 

педагогічного колективу школи-інтернату, а випускникам побажала міцного 

здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів. 

На святковій лінійці вихованці незвичайної школи демонстрували свої творчі 

здібності, і, традиційно, випускники виконали прощальний танок. 

Цього ж дня було ухвалено план спільних дій між НУЦЗУ та школою-

інтернатом щодо проведення заходів з безпеки життєдіяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 травня Днями в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла 

Остроградського відбувся Міжнародний конкурс 

студентських наукових робіт за окремими 

спеціальностями. Даний Міжнародний конкурс 

студентських наукових робіт проводився з метою 

інтеграції України в європейський освітньо-

науковий простір, розширення міжнародних 

зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності 

студентів, оволодіння ними сучасними 

технологіями, створення умов для формування 

інтелектуального потенціалу талановитої молоді 

тощо. 
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До у часті у другому турі 

конкурсу журі була відібрана 

наукова робота курсантки 4-го 

курсу факультету пожежної 

безпеки Кулакової Ганни, яка 

виконувалась під керівництвом 

проректора з наукової роботи – 

начальника науково-дослідного 

центру доктора технічних наук, 

професора, заслуженого діяча 

науки і техніки України 

Андронова Володимира 

Анатолійовича. Доповідь та 

відповіді на запитання курсантки 

прозвучали англійською мовою, 

рівень якої приємно вразив 

членів журі. За результатами 

оцінки журі Кулакова Ганна 

стала срібним призером 

Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт. 

Вітаємо курсантку та її керівника й бажаємо подальших наукових досягнень! 

Це призове місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт є 

остаточною крапкою у результатах участі НУЦЗУ у конкурсах студентських 

наукових робіт за 2019/20 навчальний рік, а саме – 57. 

 

 

31 травня на станції «Героїв праці» Салтівської лінії Харківського 

метрополітену пройшли тактико-спеціальні навчання. Їх метою було 

відпрацювання дій працівників метрополітену у випадку виникнення пожежі 

в руховому складі, а також проведення рятувальних робіт і гасіння пожежі 

підрозділами ДСНС. 

Навчання проходили під 

керівництвом начальника Головного 

управління ДСНС України у 

Харківській області Олександра 

Волобуєва. У навчаннях взяли 

участь: підрозділи районних 

пожежно-рятувальних служб, 

представники обласної та міської 

адміністрації, керівництво та 

персонал Харківського 

метрополітену, науково-педагогічні працівники, слухачі магістратури 

управління та курсанти факультетів цивільного захисту, пожежної безпеки та 
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оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту 

України, медики Центру екстреної медичної допомоги, гірничо-рятувальної 

служби, Національної поліції. 

За легендою навчань, під час руху потягу від станції «Студентської» до 

станції «Героїв праці», внаслідок короткого замкнення електропроводки у 3-

му вагоні сталося загоряння. 

Вогонь по горючим конструкціям 

швидко почав поширюватись по 

вагону. Машиніст потягу вживає 

заходів щодо виводу потягу до 

станції «Героїв праці» для висадки 

пасажирів. Черговою по станції 

вживаються заходи зі 

знеструмлення контактної рейки та 

евакуації людей з платформи по 

ескалаторам. До гасіння вогню першими приступають члени добровільного 

пожежного формування метрополітену. 

За 5 хвилин прибули перші рятувальні підрозділи. На момент їх прибуття 

площа пожежі складала 15 кв.м., приміщення станції і виходи мали 

задимлення. За інформацією чергової по станції у вагонах та на платформі 

станції залишились пасажири. Керівник гасіння пожежі організовує 

розвідувальну групу, яка спускається на станцію для проведення пошуково-

рятувальних робіт. 

На місці події створили оперативний штаб, до складу якого увійшли 

керівництво ГУ ДСНС та метрополітену. Рятувальникам віддається 

розпорядження, проводити 

транспортування постраждалих 

зі станції на поверхню, для 

постраждалих створюється 

пункт медичної допомоги. У 

гасінні вогню також беруть 

участь пересувна база 

газодимозахисної служби та 

відділення гірничорятувальної 

служби. За 30 хвилин пожежа 

ліквідована. 

Наостанок на станцію 

метрополітену спускаються 

працівники хіміко-радіологічної служби ГУ ДСНС України у Харківській 

служби, котрі повинні ідентифікувати потенційно хімічно небезпечної 

знахідки, виявленої на платформі. Хіміки знешкоджують та підіймають її на 

поверхню для подальшої утилізації, а потім проходять деконтомінаційну 

обробку у мобільному пункті деконтомінації. 
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Підбиваючи підсумки навчань, начальник Головного управління ДСНС 

Олександр Волобуєв зауважив: «Найбільша загроза пожеж у метрополітені – 

паніка, коли пасажири через щільне задимлення не можуть самостійно 

знайти вихід. Виникає загроза великої кількості людських жертв. Тож, 

оперативність і злагодженість всіх служб під час ліквідації подібних 

надзвичайних ситуацій – запорука успіху. Саме з цією метою подібні 

навчання проводяться щорічно і є максимально наближені до реальних 

умов». 

 

 

31 травня в малій залі Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 

Харківської міської ради відбулося нагородження переможців районного 

етапу міського конкурсу «Молода людина року 2018», організатором якого є 

комітет у справах сім’ї, молоді та 

спорту по Київському району 

Департаменту  у справах сім’ї, молоді 

та спорту Харківської міської ради. 

Такі заходи, що мають за мету 

викрити найкращі лідерські здібності 

учасників, а також посприяти 

утвердженню соціального статусу в 

суспільстві, активізації життєвої 

позиції, розвиткові та 

удосконаленню духовних і 

моральних якостей, проводяться 

щороку. А протягом останніх 

одинадцяти років представники 

Національного університету 

цивільного захисту України стали не 

тільки активними учасниками 

конкурсів, а і його численними 

переможцями та призерами. 

Вісімнадцятий районний конкурс 

об’єднав понад 50 представників 

різних освітніх закладів 

Харківщини. Цьогоріч 

Національний університет 

цивільного захисту достойно 

представили заступник начальника 

кафедри пожежної та рятувальної 

підготовки факультету оперативно-

рятувальних сил Роман 

Пономаренко, який посів І місце у 

номінації “Діяльність у невиробничій сфері”, заступник начальника центру-
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начальник відділу організації науково-дослідної роботи науково-дослідного 

центру Євгеній Рибка, який переміг 

у номінації “Наукова діяльність”, а 

також курсант 4-го курсу 

факультету пожежної безпеки Олег 

Сніжко, який отримав І місце у 

номінації “Культура та мистецтво”, 

і курсантка 3-го курсу факультету 

пожежної безпеки Анастасія 

Бурменко, яка стала переможцем 

конкурсу “Молода людина року 

2018” у номінації “Курсант вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів 

акредитації” в Індустріальному районі. Також було вручено подяку 

провідному фахівцеві відділу звязків зі ЗМІ та роботи з громадськістю 

Вікторії Коленко за активне співробітництво, вагомий внесок у розвиток 

молодіжної політики Київського району М. Харкова. 

 

 

31 травня Діти працівників НУЦЗУ підготували концертну програму VІІ 

Фестивалю дитячої творчості «Назустріч мрії». Як зауважив режисер 

творчого заходу Микола Целуйко, 

учасниками Фестивалю стали діти 

працівників університету трьох 

вікових категорій: перша категорія – 

учасники віком до 7 років; друга 

категорія - учасники віком від 7 до 

11 років; третя категорія - учасники 

віком від 11 до 14 років. Фестиваль 

проводився за наступними 

номінаціями: «Хореографія», 

«Вокал», «Музичне мистецтво», «Розмовний жанр»,  «Оригінальний жанр». 

Фестивалі дитячі творчі щороку в університеті проходять з повним 

аншлагом. Концерти проходять «на 

одному диханні», і завжди у клубі 

не вистачає вільних місць.   Серед 

глядачів не тільки мами і тата, 

бабусі і дідусі, хрещені і інші 

родичі починаючих «зірок», а й 

курсанти, студенти, науково-

педагогічні працівники  

навчального закладу.   

Діти працівників Національного 

університету цивільного захисту 

України підготували дуже цікаву концертну програму. Артистам -  від 5 до 
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15 років. Вони співали і декламували, танцювали  і грали на музичних 

інструментах. А також глядачі 

подивились   виступи в 

оригінальному жанрі. 

 «Для деяких  артистів сцена клубу 

НУЦЗУ вже гарно знайома, а дехто 

вперше вийшов на велику 

аудиторію глядачів. Але кожен 

учасник універ-фесту   «зривав» 

шквал аплодисментів за майстерно 

виконаний концертний номер. 

Щоденні репетиції і ретельна 

підготовка учасників дали свій 

результат - у глядачів залишилось 

багато емоцій і позитиву», - 

підкреслила заступник начальника 

відділу виховної та соціально-

гуманітарної роботи підполковник 

служби цивільного захисту Тетяна 

Андреєва. 

Організатори заходу підготували 

для юних виконавців Дипломи та 

пам’ятні статуетки. 

Гартуйте свою майстерність, юні 

зірки, і вже за рік ви знов 

підкорятимете сцену клубу 

Національного університету 

цивільного захисту України. 
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ЧЕРВЕНЬ 
 

 

3 червня Викладач курсів рятувальної та спеціальної підготовки 

Національного університету цивільного захисту України Валентин Сипавін 

знову вразив альпіністський світ. 23 травня цього року він втретє підкорив 

вершину Евересту. 

Як відомо, Еверест (Вона ж Джомолунгма) — найвища гора у світі, висотою 

8848 метрів, розташована на межі Китаю та Непалу. Загалом, перше 

підіймання на вершину було здійснено 29 травня 1953 року. Своїм 

сходженням Валентин Сипавін зробив успішний хет-трик: йому вдавалося 

підійнятись на найвищу гору у світі 3 роки поспіль. Також Валентин своїм 

сходженням повторив своєрідний рекорд ще одного не менш відомого 

легендарного альпініста Сергія Бершова за кількістю підіймань на Еверест 

серед українців. 

 

 

За задумом, о 03.00 8 червня до ОДС ОКЦ служби порятунку «112» у м. 

Харкові поступила інформація щодо виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного характеру. О 02.30 08.06.2019 року у районі селища Малинівка 

Чугуївського р-ну Харківської 

обл. поблизу залізничної станції 

«Малинівка» відбувся аварійний 

схід з рейок цистерни з аміаком, 

що призвело до розливу 

небезпечної хімічної речовини в 

навколишнє середовище. 

   З метою здійснення марш-

переходу в район виникнення 

надзвичайної ситуації о 4.00 

начальником табірного збору полковником служби цивільного захисту 

Семківим О.М було проведено підйом особового складу за командою „Збір”. 
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   Керівником заняття викладачем кафедри піротехнічної та спеціальної 

підготовки старшим лейтенантом служби цивільного захисту Макаровим 

Є.О. проведено організаційні заходи щодо 

виконання команди „Збір”, екіпіровки особового 

складу та поставлення задачі на марш-перехід до 

району виникнення надзвичайної ситуації. 

   Зі складу перших курсів набору 2018 року було 

сформовано шість аварійно-рятувальних груп на 

чолі з керівництвом курсів та командирами 

навчальних взводів. 

   Всі аварійно-рятувальні групи  поставлене 

завдання виконали у повному обсязі. Однією з 

кращих виявилась група ПБ-18-412 факультету ПБ 

на чолі з командиром навчального взводу 

лейтенантом служби ЦЗ Крадожоном В.А., яка 

подолала встановлений маршрут за 1 год. 08 хв. 50 сек., друге місце посіла 

група ПБ-18-411 на чолі з командиром взводу лейтенантом служби ЦЗ 

Синявіним В.С. з результатом 1 год. 10 хв. 55 сек. та третє місце зайняла 

група ПГПБк-18-211 на чолі з 

командиром навчального 

взводу лейтенантом служби ЦЗ 

Зиміним С.І. з результатом 1 

год. 13 хв. 09 сек. 

   За підсумками заняття можна 

сказати, що поставлені 

завдання особовий склад 

табірного збору виконав в 

повному обсязі та 

продемонстрував при цьому добрі теоретичні знання та вміння застосовувати 

їх на практиці. Дане заняття стало черговим етапом в підготовці спеціалістів 

рятувальної справи для підрозділів оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту ДСНС України. 

 

 

3-7 червня курсанти 4-го курсу 

факультету цивільного захисту 

НУЦЗ України в рамках спільного 

проекту «Support to the Ukrainian 

Emergency Situations Service in 

establishment of the training system in 

the field of humanitarian demining» 

пройшли навчальний курс за 

програмою підготовки фахівців з 

гуманітарного розмінування в Естонській академії внутрішньої безпеки. 
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Головною метою візиту стало проходження навчання курсантів-піротехніків 

4-го курсу факультету цивільного 

захисту Національного університету 

цивільного захисту України, разом із 

курсантами 2-го та 3-го курсів 

Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності, здобувачами вищої 

освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем (спеціальність «Цивільна 

безпека», спеціалізація «Інженерне 

забезпечення саперних, 

піротехнічних та вибухових робіт») 

як фахівців у сфері гуманітарного 

розмінування рівня EOD-1, згідно із 

міжнародними стандартами з 

протимінної діяльності IMAS.  

До складу делегації НУЦЗУ 

увійшли курсанти 4-го курсу 

факультету цивільного захисту 

Шепелєв Іван, Кузнецов Максим, 

Гассієв Сергій та Поліщук Дмитро. 

Очолив групу начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 

факультету цивільного захисту Ігор 

Толкунов. 

Також у процесі робочого візиту 

делегація вивчила досвід підготовки 

фахівців у сфері гуманітарного 

розмінування в Естонській 

республіці, ознайомилась зі 

структурою та організацією 

навчального процесу в Академії 

внутрішньої безпеки та центрів 

розмінування Естонії, матеріальною 

базою цих підрозділів. 
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10 червня об 11.30 поблизу навчально-тренувального полігону 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

розташованому у с. Фігурівка 

Харківської області, сталася низова 

лісова пожежа. Відбулося загоряння 

хвойної підстилки лісу, що охопило 

майже 300 квадратних метрів 

території. Помітив пожежу черговий 

курсант. Тож, у таборі зорієнтувались 

всі швидко. 

Завдяки 

своєчасним і 

вмілим діям майбутніх рятувальників пожежу було 

локалізовано і ліквідовано. До гасіння було залучено 1 

автоцистерну навчальної пожежно-рятувальної 

частини НУЦЗУ та 43 курсанти перших курсів на чолі 

із їхніми командирами. Після ліквідації пожежі 

курсанти лопатами окопали місце небезпеки, аби 

пожежа не поширювалась та не відбулося повторного 

загоряння.  

 

 

12 червня у конференц-залі Харківської міської ради відбулося урочисте 

нагородження переможців та призерів міського конкурсу студентських 

проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив». 

Активними учасниками конкурсу стали 

вихованці Національного університету 

цивільного захисту України - курсанти 

магістратури факультету цивільного 

захисту Парфьонов Гліб та Пліско Анна, а 

також Рубан Дар’я курсантка 

магістратури факультету пожежної 

безпеки, які здобули І місце у міському 

конкурсі студентських проектів «Харків - 

місто молодіжних ініціатив» у номінації 

«Рідному Харкову - сталий розвиток» з 

проектом «Перші кроки до безпеки». 

Метою проекту є сприяння впровадженню 

алгоритму дій у надзвичайній ситуації в 

систему освіти та підвищення 

психологічної готовності до таких дій, 

шляхом проведення високотехнологічних 
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навчально-психологічних тренінгів для підготовки менеджерів надзвичайних 

ситуацій у шкільних та 

дошкільних закладах 

освіти. 

Проект став 

результатом плідної 

співпраці трьох 

факультетів і науково-

дослідної лабораторії 

екстремальної та 

кризової психології у 

якості керівника 

проекту - провідного 

наукового 

співробітника Цокоти 

Вікторії, керівника від 

соціально психологічного факультету — доцента кафедри соціальних і 

гуманітарних дисциплін Людмили Гонтаренко, а також курсантів 

магістратури факультетів цивільного захисту та  пожежної безпеки. 

Експериментальною базою для реалізації проекту став Центр впровадження 

психотренінгових технологій, де пройшли підготовку за першим блоком 

проекту представники навчальних закладів Індустріального району міста 

Харкова. 

 

 

12 червня у Центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

Індустріального району в м. Харків відбулося нагородження переможців та 

призерів районного етапу міського конкурсу “Молода людина року”. 

Активними учасниками 

конкурсу є вихованці, науковці 

та науково-педагогічні 

працівники Національного 

університету цивільного захисту 

України. Так, переможницею 

районного етапу конкурсу 

«Молода людина року» у 

номінації «Студент(курсант) 

закладів вищої освіти III-IV 

рівнів акредитації» стала голова 

студентської ради університету, курсантка 3-го курсу факультету пожежної 

безпеки Анастасія Бурменко. 
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13 червня Національний університет цивільного захисту України увійшов до 

академічного рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» у 2019 році, 

представивши вдванадцяте провідний заклад вищої освіти Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту. За останній рік 

НУЦЗУ покращив свої показники на 

60 позицій і посідає наразі 80 місце. 

При складанні цьогорічного 

рейтингу експерти брали до уваги 

сучасні тенденції розвитку 

університетів, окреслені 

Конференцією IREG-2019 

"Академічні рейтинги: виклики і 

проблеми для вищої освіти", яка 

цього року проходила в найстарішому університеті Європи - Університеті 

Болоньї (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna) 8-10 травня 2019 року. 

Усього для формування індексів, зазначених у рейтингу, використовувалися 

30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані 

міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних 

проектах (Horizon 2020, Erasmus+), інформація про участь ЗВО в 

міжнародних рейтингах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, 

ЄДЕБО, дані Комітету з питань державних премій України і премій ім. 

Т.Шевченка, участь ЗВО в проектах, що фінансуються NATO в рамках 

Програми «Наука заради миру і безпеки», участь ЗВО в білатеральних 

проектах, середній конкурсний бал вступника та інші відкриті дані). 

За даними експертів, сьогодні флагманами у сфері вищої освіти в Україні є 

два столичних та один харківський заклади вищої освіти нашої держави, що 

демонструють стабільно високі показники на всіх напрямах своєї діяльності. 

Наряду із передовими вищими навчальними закладами України дванадцятий 

поспіль залишається Національний університет цивільного захисту України, 

щороку підвищуючи свої рейтингові показники, а також помітна тенденція 

підвищення рівня інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий 

простори та здійснюються заходи щодо підвищення індексів цитованості за 

системами системами Scopus та Web of Science 

 

14 червня в Національному 

університеті цивільного захисту 

України відбувся урочистий випуск 

молодих фахівців 2019 року, які 

поповнили лави Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. 

280 курсантів та студентів отримали 

дипломи про вищу освіту, 29 з них – 

з відзнакою. 151 «новоспечений» 

лейтенант продовжить свою 
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службову діяльність у підрозділах ДСНС. 

На урочистостях у Харкові були 

присутніми заступник Голови 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій Руслан 

Білошицький, начальник ГУ 

ДСНС України у Харківській 

області Олександр Волобуєв, 

начальник східного 

регіонального управління 

Державної прикордонної 

служби України Андрій 

Ігнатьєв, представники керівництва Харківської обласної держадміністрації, 

Харківської міської ради ради, Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації, представники закладів вищої освіти 

силових структур, Головних 

управлінь та управлінь ДСНС в 

областях, громадськості та 

духовенства, ветерани і батьки. 

Від Голови ДСНС України 

Миколи Чечоткіна вітав 

випускників заступник Голови 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій Руслан 

Білошицький. Зокрема він 

зазначив: “… Від імені Колегії 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та від себе особисто щиро вітаю із визначною подією 

у вашому житті – завершенням навчання та отриманням першого 

спеціального звання лейтенанта служби цивільного захисту. Декілька років 

тому ви зробили свідомий крок 

та вибрали не просто професію 

чи фах, ви обрали долю, спосіб 

життя та мислення, де в основі 

основ – самопожертва заради 

інших та небайдужість до 

людського горя і біди. Минули 

роки навчання. Сьогодні ви 

поповнюєте лави рятувальників, 

щоб служити народові України. 

Відтепер для вас починається 

новий етап самостійного та відповідального життя, в якому гасло 

рятувальників України "ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ" буде 

головним принципом у вашій професійній діяльності. Здобута професія 
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рятувальника віднині зобов’язує вас бути готовими за будь-яких обставин 

прийти на допомогу 

постраждалим від надзвичайних 

ситуацій та врятувати 

найцінніше – життя людини. 

Пам’ятайте, що чесність, 

порядність і високий 

професіоналізм – найважливіші 

риси кожного працівника 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. Сьогодні 

довіра українців до ДСНС — 

одна із найвищих серед усіх 

державних інституцій. Щодня 

багато людей з надією 

вдивляються в очі рятувальників в 

очікуванні допомоги. Довіра і 

повага громадян – це найвища 

оцінка нашої роботи..." 

Із напутніми побажаннями до 

молодих офіцерів звернувся 

ректор університету генерал-

лейтенант служби цивільного 

захисту Володимир Садковий. 

Зокрема, він зазначив, що 

науково-педагогічні працівники 

навчального закладу доклали 

всіх зусиль, аби майбутні 

спеціалісти скористалися 

здобутими знаннями у 

професійній діяльності, щоби 

кожен із них відчував власну 

спроможність застосовувати свої 

вміння для вирішення практичних 

завдань у складі підрозділів 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

Володимир Петрович побажав 

успіхів у подальшій роботі, бути 

гідними звання Випускника 

Національного університету 

цивільного захисту України. 

Зі словами подяки звернулися до 
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керівництва та колективу закладу вищої освіти молоді фахівці, які запевнили, 

що з честю та гідністю будуть 

нести високе звання Випускника 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

подякували за постійну увагу, 

підтримку та турботу, дали 

урочисту клятву вірності та 

відданості Українському 

народові й обраній професії. 

До випускників університету із 

батьківським благословенням на 

добрі справи звернувся шанований 

ветеран Володимир Бєлов. Він 

закликав випускників пам’ятати, що 

в рідному університеті був 

закладений фундамент їхніх знань, 

котрі знадобляться в подальшій 

трудовій діяльності. Як би не 

склалося у житті після закінчення 

вишу, зазначив Володимир Іванович, 

своїм вихованцям у навчальному 

закладі завжди раді, завжди готові 

надати практичну та методичну 

допомогу, слушну пораду. 

За доброю традицією, 

православний священик окропив 

святою водою уже фахівців 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. Вітали 

присутніх творчі колективі 

НУЦЗУ: вокальний “Аніма” та 

танцювальний “Флейм”, 

супроводжував захід духовий 

оркестр університету. 

Завершилася церемонія випуску 

проходженням урочистим 

маршем особового складу 

університету. Чеканячи крок, 

випускники вкотре підкинули 

вгору дрібні гроші – до зустрічі! 
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14 червня Вікторія Цокота, провідний науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії екстремальної та кризової 

психології науково-дослідного центру Національного 

університету цивільного захисту України, на 

запрошення офісу Fulbright взяла участь у настановній 

сесії для стипендіатів 2019-2020 у Посольстві США в 

Україні. 

Вікторія поділилася досвідом проведення наукової 

роботи в США з цьогорічними переможцями та 

надала корисні поради. Науковець наголосила на 

важливості спілкування з американськими колегами та 

активній участі у житті приймаючої наукової 

установи. Під час презентації було продемонстровано відеоролик про 

діяльність Центру 

впровадження 

психотренінгових 

технологій НУЦЗУ та 

відзначено перспективи 

подальшого 

співробітництва з 

Інститутом Креативних 

Технології (США). Після 

завершення сесії 

учасників вітали у 

Американському домі, 

де у гостей була 

можливість неформально поспілкуватися та обговорити деталі програми. 

 

 

18 червня Відповідно до ухваленої угоди між Національним університетом 

цивільного захисту України та Поморською Академією (м. Слупцьк, Польша) 

студенти-бакалаври навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ зі 

спеціальності «Туризм» пройшли своє 

перше стажування та ознайомилися з 

туристичною сферою республіки 

Польща. 

Було проведено знайомство з 

туристично-рекреаційною сферою м. 

Сопот та під час екскурсійної пішої 

прогулянки із Сопота до Гданська 

«відкрито» сезон купання у 

Балтійському морі. 

У Гданську на студентів чекала чарівна екскурсія у «старе місто Гданськ» та 

ознайомлення з його віковою історією. 
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Наступним містом маршруту було м. Слупськ, колишня столиця 

Померанського воєводства з його 

старовинними замками, де зараз 

розташовані музеї , які гостинно 

відкривають двері для іноземних 

туристів. 

Разом з тим студенти долучилися і до 

наукової роботи та стали учасниками 

V міжнародної наукової конференції   

«Безпека країн Центральної і Східної 

Європи. Соціальні, економічні, 

політичні й військові питання та 

сучасні проблеми”. 

 

19 червня у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.04 Національного 

університету цивільного захисту України відбувся черговий захист 

дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня доктора 

технічних наук зі спеціальності 

21.02.03 – цивільний захист. І знову 

захистився здобувач нашого 

університету, що є безумовно 

важливим в умовах постійного 

підвищення вимог до 

кваліфікаційного рівня науково-

педагогічних працівників закладів 

вищої освіти. 

Доповідь доцента кафедри спеціальної хімії та хімічної технології 

факультету оперативно-рятувальних сил підполковника служби цивільного 

захисту Кустова Максима Володимировича за результатами дисертаційної 

роботи на тему «Організаційно-

технічні методи ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, 

що призводять до викиду в 

атмосферу небезпечних 

речовин» викликала жваве 

зацікавлення у членів ради та 

фахівців у сфері цивільного 

захисту. Науковим 

консультантом здобувача є 

професор кафедри спеціальної 

хімії та хімічної технології 

факультету оперативно-рятувальних сил НУЦЗ України д.х.н., професор 

Калугін В.Д. 
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20 червня уперше в історії функціонування спеціалізованої вченої ради 

Д64.707.01 відбувся захист докторської дисертації докторанта Національного 

університету цивільного захисту України, громадянина Республіки 

Азербайджан, начальника 

кафедри спеціальних дисциплін 

безпеки життєдіяльності 

Академії МНС Азербайджанської 

республіки полковника 

Дадашова Ільгара Фірдосі огли 

на здобуття наукового ступеня 

доктора технічних наук зі 

спеціальності «Пожежна 

безпека». Науковим 

консультантом докторанта є 

Кірєєв Олександр Олександрович, професор кафедри спеціальної хімії та 

хімічної технології, доктор 

технічних наук, доцент. 

В основі його дисертаційних 

досліджень - питання розвитку 

наукових основ гасіння горючих 

рідин твердими пористими 

матеріалами та 

гелеутворюючими системами, 

що є вельми актуальними як в 

Україні, так і за її межами. 

Дана подія є підтвердженням 

міжнародного визнання 

провідного закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання у 

системи підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

 

 

21 червня у Національному університеті цивільного захисту України 

відбулась зустріч випускників 1979 

року. Вони з'їхалися до рідної 

альма-матер з різних регіонів нашої 

держави. Сивочолі випускники не 

просто згадали минулі роки свого 

навчання, а ще й зустрілись із 

ректором закладу вищої освіти, 

викладачами, ознайомились із 

сучасною матеріально-технічною та 

навчальною базою університету, 

відвідали музей. Швидко плине 

невгамовний час, залишаючи по собі незабутні враження та хвилюючі 
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спогади…Злітаються випускники різних років, мов пташенята до рідної 

домівки. Є чим поділитись із товаришами, є певний службовий та й життєвий 

досвід…Приємно спостерігати за такими зустрічами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21 червня курсанти 3-5 курсів факультету оперативно-рятувальних сил 

НУЦЗУ на чолі з начальником кафеди пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт Андрієм Лісняком взяли участь у міжнародних навчаннях 

Rescue Days Ukraine 2019. Місштабний захід відбувся у с. Городище на 

полігоні аварійно-рятувального загону спеціального призначення 

Рівненського гарнізону ДСНС України. В ході навчань курсанти змогли 

ознайомитись з сучасними тенденціями в ґалузі проведення аварійно-

рятувальних робіт. На навчаннях було організовано 4 навчальних місця для 

теоретичних занять та 8 навчальних місць для відпрацювання навичок 
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рятування людей і ліквідації наслідків аварійних ситуацій. Спікерами на 

навчальних місцях виступили українські рятувальники, що пройшли 

відповідну підготовку у Польщі. В 

процесі навчань курсанти змогли 

поглибити свої знання з організації 

аварійно-рятувальних робіт, 

поспілкуватись з українськими та 

польськими колегами та подискутувати з 

певних моментів. Відвідування таких 

заходів дає можливість не лише 

навчатись, ділитись досвідом, 

підвищувати свої професійні навички, але 

й не відставати від світових тенденцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 червня керівництво, науково-педагогічні працівники та курсанти 

Національного університету 

цивільного захисту України стали 

учасниками урочистих заходів з 

нагоди Дня Конституції України. Так, 

зранку в університеті було урочисто 

піднято Державний Прапор України 

та Прапор Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. 

Супроводжував захід духовий 

оркестр закладу вищої освіти. 

Цього ж дня на площі Конституції 

біля пам'ятника Незалежності 
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відбулися обласні заходи з нагоди 23-ої річниці Конституції України. У 

церемонії покладання квітів до пам’ятника Незалежності взяли участь 

представники керівництва області та міста, громадськості, жителі та гості 

Харківщини. Серед присутніх були представники Національного 

університету цивільного захисту України — ректор Володимир Садковий, 

проректор з персоналу Андрій Титаренко, а також науково-педагогічні 

працівники закладу вищої освіти. 

 

 

Шановні колеги! 

 

Вітаю вас з Днем Конституції України. 

23 роки тому Верховна Рада України ухвалила Основний Закон – 

Конституцію. Прийнята 28 червня 1996 року Конституція 

України наголошує на абсолютній цінності людини, її 

життя і здоров'я, честі й гідності, недоторканності та 

безпеки. 

Забезпечуючи Конституційне право громадян України на 

безпеку, особовий склад ДСНС гідно виконує поставлені 

завдання, гарантовано надаючи допомогу тим, хто її 

потребує. 

Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, 

добробуту, наснаги та нових професійних досягнень, а 

головне – миру на нашій Українській землі. 

Нехай ваша фахова підготовка, впевнені оперативні дії та досвід і надалі 

служать в ім’я порятунку життя людей, збереженню матеріальних і 

культурних надбань Держави. 

 

Голова ДСНС України       Миколо Чечоткін 

 

 

Шановні колеги! 

 

Прийняття Основного Закону ознаменувало 

фундаментальне закріплення нашої незалежності, 

навіки закарбувало волю українського народу жити у 

власній суверенній, соборній державі. 

Конституція наголошує на абсолютній цінності 

людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, 

недоторканності та безпеки. Основний Закон є 

визначальним чинником забезпечення державного 

суверенітету України, консолідації суспільства, 

створення належних умов для самореалізації 

особистості. 
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Сумлінна праця і професіоналізм, відповідальність, витримка та самовіддача, 

надійність і взаємодопомога – риси, притаманні рятувальникам. 

Тож нехай це величне свято додасть усім нам нових сил у виконанні 

благородної та гуманної місії – порятунку життя людей. 

Бажаю міцного здоров’я, добробуту у родинах та нових звершень в ім’я 

світлого майбутнього єдиної, соборної, європейської Держави з гордим 

іменем – Україна. 

 

Ректор Національного університету       

         Володимир Садковий 

 

 

28 червня ветеранові пожежної охорони та НУЦЗУ Івану Ляшевському 

виповнилось 70 років. 

Полковник внутрішньої служби у відставці Ляшевський Іван Олександрович 

проходив службу в органах внутрішніх справ України з жовтня 1968 року до 

грудня 2002 року. Службу розпочав у 1968 

році курсантом Харківського пожежно-

технічного училища МВС СРСР, яке 

закінчив у липні 1971 року та відбув для 

подальшого проходження служби у 

Харківський гарнізон пожежної охорони. 

Послідовно пройшов шлях від інспектора 

відділення протипожежної служби, 

цивільної оборони та мобілізаційної роботи 

до заступника керівника пожежогасіння з 

мобілізаційної роботи чергової служби 

пожежогасіння Управління пожежної 

охорони УВС Харківської області. У травні 

1986 року Ляшевський І.О. у складі 

зведеного батальйону пожежної охорони 

України брав участь у ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, безпосередньо займався 

питаннями матеріально-технічного забезпечення особового складу 

батальйону. У лютому 1990 року був призначений на посаду заступника 

начальника з господарчої частини Харківського пожежно-технічного 

училища МВС СРСР. Фахова підготовка, великий досвід роботи, 

працелюбність та організаторські здібності дали змогу Ляшевському І.О. 

успішно вирішувати складні фінансово-економічні та господарські питання. 

У подальшому він обіймав посаду проректора з економічних питань Академії 

пожежної безпеки України. За його безпосередньою участю планово 

пройшло розширення матеріальної бази навчального закладу, створення 

належних побутових умов для перемінного та постійного складу, завершення 

капітального будівництва гуртожитку, розпочато будівництво курсантської  
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їдальні та реконструкцію головного корпусу. Під керівництвом Ляшевського 

І.О. безперебійно працювали усі служби 

відділу матеріально-технічного забезпечення 

навчального закладу. 

У 2002 році він був звільнений зі служби 

через хворобу. Є ветераном органів 

внутрішніх справ. Після звільнення, 

перебуваючи на заслуженому відпочинку, 

бере активну участь у житті ветеранської 

організації Національного університету 

цивільного захисту України. Він із 

задоволенням буває на урочистих заходах 

(випуск, складання Присяги курсантами), 

зустрічається зі здобувачами вищої освіти, 

наскільки йому дозволяє стан здоров’я. Все 

це сприяє патріотичному вихованню молоді. 

 

 

2 липня на території спорткомплексу Головного управління ДСНС України у 

Харківській області відбулося урочисте відкриття ХХVІІ Чемпіонату України 

з пожежно-прикладного спорту. 

Участь у заході взяли Голова ДСНС Микола Чечоткін, віце-президент 

Федерації пожежно-прикладного спорту ДСНС України Олександр Тарасов, 

представники Харківської обласної 

державної адміністрації та інші 

почесні гості. Активним учасником 

змагань став Національний 

університет цивільного захисту 

України на чолі з ректором 

Володимиром Садковим. Команда з 

ППС НУЦЗУ щодня готувалась до 

перегонів і ми очікуємо на гідні 

результати. Творчі колективи 

університету "Аніма" та духовий 

оркестр вітали учасників Чемпіонату. 

“З року в рік пожежно-прикладний спорт допомагає рятувальникам з усієї 

країни навчитися працювати в умовах максимально наближених до 

реальності та не розгубитися перед справжньою небезпекою”, - зазначив 

Микола Чечоткін, вітаючи учасників. 

Він також додав, що ця спортивна дисципліна вже давно вийшла за межі 

простої професійної підготовки, демонструючи міць усієї рятувальної 

Служби України, й донині не втративши своєї популярності. 
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Так, право підняти Державний Прапор України було надано переможцю 

минулорічного Чемпіонату — збірній команді з пожежно-прикладного 

спорту міста Києва. 

В рамках заходу відбулися також 

показові забіги та вручення відомчих 

заохочень і спеціальних звань 

рятувальникам Харківщини. 

Нагадаємо, що з 8 ранку 2 липня 

спортсмени змагалися в підійманні 

по штурмовій драбині на 2-й та 4-й 

поверхи навчальної вежі. 

Наразі за проміжними результатами 

першого дня змагань у командному 

заліку лідирує збірна Києва, другі - волиняни, а третє місце утримує команда 

Черкаської області. 

Загалом, цьогоріч до Харкова приїхала 41 команда з різних куточків країни 

та вищих навчальних закладів ДСНС. Усього — 369 учасників, з яких 38 

жінок. 

 

 

3 серпня Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та 

корисні моделі» в Державному реєстрі патентів України протягом І півріччя 

2019 року зареєстровано 25 наукових розробок, заявником і власником яких є 

Національний університет цивільного захисту України. 

У 2018 році університет подав 64 заявки та отримав 58 охоронних документів 

на право інтелектуальної власності, а протягом січня-червня цього року вже 

подано 49 заявок на винаходи та корисні моделі та отримано 25 патентів 

України, а також 11 позитивних рішень за результатами експертизи на 

відповідність умовам патентоздатності. 

 

 

8 серпня у рамках впровадження проекту «Посилення спроможності України 

щодо реагування на надзвичайні 

ситуації, пов’язані з небезпечними 

хімічними речовинами» до 

Національного університету цивільного 

захисту України прибули із візитом 

співробітники Координатора проектів 

ОБСЄ. Делегація, до складу якої 

увійшли національний спеціаліст 

проектів Анна Предвічна, асистент 

проектів Анна Боєчко, експерт Максим 

Довгановський, а також відвідав університет заступник начальника 

управління — начальник відділу радіаційного, хімічного захисту й  



113 
 

організації евакозаходів Управління захисту населення і територій 

Департаменту організації заходів 

цивільного захисту ДСНС України 

Геннадій Долбиков, зустрілись із 

першим проректором НУЦЗУ 

Володимиром Коврегіним, 

проректором з навчальної та 

методичної роботи Олегом Назаровим 

та співробітниками кафедри 

спеціальної хімії та хімічної технології. 

Як зазначили експерти, одним із 

завдань проекту «Посилення 

спроможності України щодо 

реагування на надзвичайні ситуації, 

пов’язані з небезпечними хімічними 

речовинами» є посилення 

потенціалу ДСНС у підготовці 

рятувальників, відповідальних за 

реагування на надзвичайні ситуації 

хімічного характеру, шляхом 

перегляду тем з хімічної безпеки 

існуючих навчальних планів 

дисциплін з радіаційного, хімічного, 

біологічного та ядерного захисту, що 

викладаються у закладах освіти ДСНС. 

Гості ознайомились із навчально-

матеріальною базою НУЦЗУ, а також 

обговорили основні етапи реалізації 

проекту. У перспективних планах - 

проведення навчальних тренінгів на 

базі університету. 

 

12 серпня до навчального полігону в 

урочищі Фігуровка завітав ректор 

Національного університету 

цивільного захисту України 

Володимир Садковий. Під час свого 

візиту до навчального полігону він 

зустрівся із першокурсниками. Ректор 

розповів майбутнім рятувальникам 

про заснування навчального табору, 

етапи розвитку та його роль в 

підготовці майбутніх спеціалістів 

ДСНС України. Наприкінці зустрічі 
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ректор побажав майбутнім рятувальникам витримки, мужності та наснаги в 

навчанні. 

 

 

21 серпня Національний університет цивільного захисту України відвідала 

делегація Головного управління ДСНС України у м. Києві на чолі із 

начальником генерал-майором служби цивільного захисту  Андрієм 

Ватоліним. Гості зустрілись із ректором університету Володимиром 

Садковим, ознайомились із матеріально-технічною базою закладу вищої 

освіти, відвідали навчальні аудиторії та лабораторії, а також музей 

університету. 

 

 

23 серпня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся урочистий ритуал підйому Державного Прапора України та Прапора 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій з нагоди Дня 

Державного Прапора України. 

О 9 ранку було проведено урочисте шикування особового складу 

університету та підняття Державного Прапора України на територіях за 

адресами: вул. Чернишевська, 94, вул. Баварська, 7 та навчально-

тренувальному полігоні НУЦЗУ в ур. Фігурівка Харківської області. 

Захід відбувся відповідно до вимог наказу ДСНС України від 25.07.2014 № 

418 «Про впровадження в системі ДСНС України Ритуалу підйому (спуску) 
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Державного Прапора України та Прапора Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) цивільного захисту» та з 

метою формування в особового складу університету високої патріотичної 

свідомості, гордості і поваги до державних символів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 серпня у Харкові на майдані Конституції відбулися урочистості, 

присвячені Дню Державного Прапора України та Дню міста Харкова. У 

заході взяли участь керівництво Харківської облдержадміністрації, 

Харківської обласної ради, Харківської міської ради, а також керівники 

силових структур і вищих навчальних закладів, учасники й ветерани АТО та 

ООС, представники органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості та молоді. В урочистостях взяли участь 

ректор Національного університету цивільного захисту України Володимир 

Садковий та проректор з персоналу Андрій Титаренко. Під час флешмобу, 

присвяченого державному символу, на площі Конституції склали з прапорів 

надпис «Харківщина вітає з Днем Державного Прапора України» 

Цього ж дня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся урочистий ритуал підйому Державного Прапора України і Прапора 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій з нагоди Дня 

Державного Прапора України та урочисте шикування особового складу 

університету на територіях за адресами: вул. Чернишевська, 94, вул. 

Баварська, 7, а також на навчально-тренувальному полігоні НУЦЗУ в ур. 

Фігурівка Харківської області. 
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Шановні колеги! 

 

Вітаю вас з Днем Незалежності України! 

24 серпня 1991 року Український народ утвердив своє право бути 

господарями на рідній землі, мати свою Державу. Незалежність відкрила 

широкі можливості для духовного розвитку, економічного зростання та 

добробуту кожного громадянина. 

На жаль, сьогодні боротьба за незалежність триває. 

Україна змушена захищати своє право на незалежність, 

на власну думку та мирне майбутнє. 

У складних умовах сьогодення рятувальники Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій за першим 

покликом завжди готові прийти на допомогу 

постраждалим. Наші підрозділи завдяки відмінній 

фаховій підготовці, оперативності та досвіду гідно 

виконують завдання за призначенням. Дякую за героїзм, 

вірність обов’язку та плідну працю. 

Бажаю вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, 

щастя, мирного неба, витримки та нових здобутків на благо народу України. 

 

Голова ДСНС України       Миколо Чечоткін 

 

 

Шановні колеги! 

Щиро вітаю вас із Днем незалежності України! 

Народ України святкує вже 28-у річницю, відколи 

здійснилася споконвічна мрія багатьох поколінь 

українців – бути господарями на своїй родючій і 

чарівній землі. 

Дата проголошення незалежності Україна стала 

поворотною віхою в історії розвитку Української 

держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної 

праці заради миру й добробуту. 

З нагоди державного свята хочу подякувати всьому 

колективу університету за відданість справі підготовки 

висококваліфікованих фахівців небезпечної, важкої, але 

благородної професії рятувальника. 

Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими 

здобутками, а благородна та гуманна праця примножить славу рідної 

Батьківщини. 

 

Ректор Національного університету       

         Володимир Садковий 
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24 серпня біля пам'ятника Незалежності України на майдані Конституції 

відбулися урочистості, присвячені 28-й річниці незалежності України. У 

заході взяли участь керівництво Харківської облдержадміністрації, 

Харківської обласної ради, Харківської міської ради, а також керівники 

силових структур і вищих навчальних закладів, представники органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та 

молоді. 

В урочистій церемонії покладання квітів взяли участь співробітники 

Національного університету цивільного захисту України — ректор 

Володимир Садковий та проректор з персоналу Андрій Титаренко. 

 

 

24-27 серпня у Тернополі відбувся чемпіонат України з універсального бою. 

Курсантка 2-го курсу факультету 

техногенно-екологічної безпеки 

Національного університету 

цивільного захисту України Зайцева 

Аліна посіла І місце у ваговій 

категорії до 57 кілограмів. Вона 

виконала норматив майстра спорту 

України і здобула путівку на 

чемпіонат світу, що відбудеться у 

грузинському м.Тбілісі наприкінці 

цього року. 

 

30 серпня понад 400 першокурсників 

поповнили лави курсантського і 

студентського братства Національного 

університету цивільного захисту 

України. 171 курсант склав Присягу 

служби цивільного захисту, а також 

разом із 237 першокурсниками 

навчального закладу пройшов ритуал 
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Посвяти у студенти. На урочистій церемонії були присутніми голова 

Харківської обласної ради Сергій 

Чернов, представники Харківської 

обласної держадміністрації, Головних 

управлінь та Управлінь ДСНС України 

в областях, керівники закладів вищої 

освіти силових структур, громадськості 

та духовенства, ветерани пожежної 

охорони, батьки. 

Урочистості відбулися на Меморіалі 

Слави – священному та почесному місці 

для кожного харків’янина. Першокурсники перед шанованими гостями, 

ветеранами, батьками та рідними 

присягнули на вірність нашій державі, 

українському народові, виявили 

готовність щомиті стояти на варті 

збереження спокою та життя громадян. 

За дорученням Голови Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій вітав першокурсників 

начальник Головного управління ДСНС 

України у Миколаївській області 

Максим Грицаєнко, випускник університету 1999 року. У своїй промові 

очільник Миколаївського гарнізону 

зазначив: “Сьогодні колектив НУЦЗУ 

поповнили молоді, енергійні та амбітні 

курсанти і студенти. Шановні 

першокурсники! Ви обрали свій шлях у 

майбутнє, пов'язаний зі служінням 

Батьківщині та своєму народові. Вашим 

виваженим та відповідальним рішенням 

стало обрання професії рятувальника, 

головна мета якої — безпека та захист 

людського життя. Впевнений, що зерна знань, посіяні у вас з великою 

любов'ю та довірою викладачами 

університету, у майбутньому дадуть 

плідний урожай здобутих вами 

фахових знань, які свого часу 

отримав я і наразі використовую у 

своїй службовій діяльності. Тож, 

успіхів вам, нових досягнень і 

звершень!” 

Привітав молоде поповнення 

університету ректор НУЦЗУ 
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Володимир Садковий. Він побажав першокурсникам оволодіти вищою 

наукою добра, чесності, справедливості, великої любові до людей. 

Дали урочисту клятву добре вчитись, 

оволодівати мудрістю знань, щоб стати 

справжніми фахівцями обраної справи, 

разом із курсантами і студенти. 

Серед «новоспечених» курсантів – 

першокурсник факультету цивільного 

захисту Артем Стрік. Юнак свідомо 

вирішив обрати мужню професію. «Я 

дуже хвилювався. - ділиться своїми 

враженнями курсант Стрік. - 

Сьогоднішній день для мене 

надзвичайно урочистий, відповідальний. 

Відтепер я не можу схибити у навчанні, 

службі, бо свідомо виявив бажання 

присвятити своє життя найгуманнішій 

професії. Розумію, що наразі для мене – 

сувора дисципліна, розпорядок дня, 

фізичні та психологічні навантаження. 

Пройшовши табірні збори, з упевненістю 

можу сказати: я до цього готовий». 

Вітали першокурсників шановані 

ветерани університету, по-батьківськи 

благословивши їх у добру путь та 

побажавши успіхів у навчанні та службі. 

За доброю традицією, православний 

священик окропив святою водою 

майбутніх фахівців Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. 

Присутні вшанували пам'ять загиблих в 

роки Другої світової війни хвилиною 

мовчання та поклали квіти до стели 

Скорботної Матері. 

Завершився ритуал складання Присяги 

служби цивільного захисту урочистим 

проходженням особового складу 

університету. 
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ВЕРЕСЕНЬ 

 
1 вересня                      Шановні курсанти та студенти, 

науково-педагогічні працівники 

Національного університету цивільного захисту 

України! 

Щиро вітаю вас із початком нового навчального 

року та традиційним святом — Днем знань!  

У цей день ми даємо старт новому навчальному 

року, це свято для всіх наукових і науково-

педагогічних працівників, слухачів, курсантів та 

студентів Національного університету цивільного 

захисту України. 

Дорогі першокурсники! Упевнений, що ви зробили 

правильний крок у виборі закладу вищої освіти й 

усвідомлюєте виняткову важливість обраної 

професії. Вам є чим пишатись, адже маєте можливість навчатись і проходити 

службу у провідному закладі вищої освіти пожежно-рятувального профілю, 

який знають в Україні та Європі. Попереду на вас чекає безліч буденних і 

радісних, тривожних і пізнавальних подій, складна школа життя і служіння 

професійному обов'язку, взірцем якого є повсякденна праця старших 

рятувальників у підрозділах ДСНС України, великий досвід наших дорогих 

ветеранів. 

Для цього вам доведеться наполегливо працювати в навчальних аудиторіях, 

оволодівати професійними навичками, опановувати складну науку Добра, 

Честі, Любові до людей! 

Найщиріші слова подяки за щоденну кропітку працю та високий 

професіоналізм – нашим викладачам, які щедро діляться своїми знаннями та 

мудрістю, плекають справжніх патріотів України. Упевнений, керівництво, 

науково-педагогічні працівники та весь колектив університету докладуть усіх 

зусиль, аби ви стали висококваліфікованими фахівцями, достойними 

громадянами нашої держави! 

Нехай новий начальний рік стане для всіх нас часом звершень і перемог на 

освітянській ниві! 

 

Ректор Національного університету  

цивільного захисту України      Володимир САДКОВИЙ 
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Шановні курсанти, студенти, ліцеїсти! Дорогі 

працівники закладів вищої освіти цивільного захисту! 

 

Від імені Колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій та від 

себе особисто щиро вітаю вас з Днем знань та початком нового навчального 

року. 

Сьогодні двері закладів вищої освіти цивільного 

захисту святково відкрито для здійснення мрій 

сміливим, рішучим та впевненим у своїх силах 

курсантам та курсанткам, які свідомо зробили свій 

вибір обрати одну із наймужніших професій — 

рятувальника, людей сильних духом, які з честю і 

гідністю виконують свій службовий обов'язок. Ви 

розпочинаєте довгий та нелегкий шлях навчання цій 

відповідальній справі. Переконаний, що підете 

обраним шляхом твердо і впевнено, здобудете багато 

славних перемог, досягнете вершин професійного 

успіху. 

Дорогі викладачі, прийміть найщиріші слова 

вдячності за щоденну самовіддану працю, за щедрість ваших сердець та 

виконання своєї непростої місії.   

Вітаю всіх із Днем знань! Бажаю, щоб новий навчальний рік відкрив перед 

молоддю нові горизонти для досягнення своєї мети у житті, викладачів тішив 

успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей. 

Зі святом! 

 

Голова Державної служби України  

з надзвичайних ситуацій       Микола ЧЕЧОТКІН 

 

 

Шановні освітяни, курсанти, студенти, слухачі, ліцеїсти закладів освіти 

Міністерства внутрішніх справ України! 

Колегія Міністерства внутрішніх справ 

України вітає вас з початком нового 

навчального року та Днем знань!  

Майбутні поліцейські, рятівники, 

прикордонники, гвардійці – саме вам 

оберігати спокій громадян, стояти на 

сторожі закону, правди і справедливості. 

Ваші здібності, наполегливість та 

фаховість стануть запорукою подальшого 

розвитку держави, захисту та безпеки громадян, а від знань та навичок, 

отриманих під час навчання, залежатиме доля нашої країни і кожного 

українця! 
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Шановні першокурсники! Ми підтримуємо ваш свідомий вибір здобувати 

освіту в закладах системи Міністерства внутрішніх справ України. Приємним 

є те, що сьогодні вперше в історії Міністерства внутрішніх справ України 

навчальний рік розпочнеться для майбутніх пілотів та техніків. Курсанти та 

студенти Кременчуцького льотного коледжу освоюватимуть сучасну 

авіаційної техніку та в майбутньому забезпечуватимуть діяльність єдиної 

системи авіаційної безпеки населення. 

Україна чекає на вас! 

А Міністерство забезпечить вам належний соціальний захист та мотивацію. 

Ми вже розпочали реалізацію програми пільгового фінансового лізингу на 

придбання житла родинам поліцейських та рятівників. Згідно зі Стратегією 

розвитку МВС одне з найболючих питань – забезпечення житлом 

правоохоронців – буде вирішено протягом найближчих трьох років. Ваша 

справа – чесно й гідно служити своїй Державі! 

Будьте допитливими, наполегливими, творчими та інноваційними! 

Навчайтесь та Захищайте! 

 

Колегія Міністерства внутрішніх справ України 

 

 

2 вересня курсанти 3-го курсу факультету цивільного захисту у складі 

навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету 

цивільного захисту 

України стали 

учасниками 

урочистостей з нагоди 

відкриття стадіону у 

харківській школі № 

115. На заході були 

присутніми перший 

заступник Харківського 

міського голови Ігор 

Терехов, голова 

адміністрації 

Новобаварського 

району Харківської 

міської ради Тетяна 

Цибульник, 

педагогічний колектив, 

учні та батьки харківської середньої загальноосвітньої школи № 115. 

Курсанти університету на відкритті стадіону продемонстрували спецефект у 

вигляді різнокольорових водяних струменів. 
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4 вересня курсанти 1-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил 

відвідали музей Національного університету цивільного захисту України, де 

дізналися багато цікавого про історію навчального закладу, ветеранів та 

видатних людей університету. Провів екскурсію фахівець Юрій Білоус. 

Понад 8000 світлин вразили відвідувачів музею. 
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1-6 вересня в Академії кризового управління та цивільного захисту 

Німеччини у м. Айрвайлер відбулися міжнародні курси НАТО для експертів 

з хімічного, радіаційного та біологічного захисту. Державну службу України 

з надзвичайних ситуацій представив доцент 

кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології Національного університету 

цивільного захисту України Максим 

Кустов. 

15 представників різних країн Європи 

відпрацювали теоретичні та практичні 

аспекти міжнародної взаємодії при 

реагуванні на аварії, елементи спільної 

роботи міжнародного штабу, проведення 

відбору проб небезпечних матеріалів, 

розвідку зони НС, деконтамінації 

рятувальників і 

постраждалих, а 

також інші 

важливі складові 

процесу ліквідації масштабних аварій. Максим 

Кустов представив учасникам структуру ДСНС та 

її можливості з ліквідації наслідків аварій з 

викидом небезпечних речовин. Також 

міжнародним експертам були представлені 

можливості НУЦЗУ з підготовки фахівців 

цивільного захисту. Отримані нові знання і 

навчальні матеріали допоможуть підвищити 

якість підготовки курсантів і студентів 

університету. 

 

 

6 вересня на Львівщині відбулися змагання серед працівників органів та 

підрозділів цивільного захисту з легкоатлетичного кросу за програмою 

«Спартакіада ДСНС – 2019». 

Цьогоріч 96 спортсменів-рятувальників у складі 24 команд із різних куточків 

України приїхали на Львівщину, аби позмагатися у швидкості та 

майстерності. Забіги відбувалися на дистанціях 1000 м, 3000 м та 5000 м. 

У результаті боротьби між учасниками загальнокомандні призові місця 

розподілились таким чином: 

І місце посіла команда з Національного університету цивільного захисту 

України, ІІ місце – команда з Управління ДСНС України в Івано-

Франківській області, а бронзу виборола команда з Головного управління 

ДСНС України в Одеській області. 
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В особистих заліках серед жінок І місце посіла курсантка 2-го курсу 

факультету техногенно-екологічної безпеки Руденко Іванна Національного 

університету цивільного захисту 

України, ІІ місце – Олішевська 

Юлія з Управління ДСНС 

України в Житомирській області, 

ІІІ місце – Хасанова Катерина з 

Головного управління ДСНС 

України в Одеській області. 

Чоловіки вибороли призові місця 

на дистанції 1000 м таким чином: 

І місце – викладач кафедри 

фізичної підготовки 

Національного університету цивільного захисту України Жогло Володимир, 

ІІ місце – Сеник Станіслав з Управління ДСНС України в Івано-Франківській 

області, ІІІ місце – Вайда Микола з Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

Дистанцію 3000 м подолали 

чоловіки в такому порядку: 

І місце – Олішевський Вячеслав з 

Управління ДСНС України в 

Житомирській області, ІІ місце – 

Хомич Григорій з Управління 

ДСНС України у Волинській 

області, ІІІ місце – курсант 4-го 

курсу факультету пожежної 

безпеки Національного 

університету цивільного захисту України Роговий Дмитро. 

На дистанції 5000 м найкращі результати показали: 

І місце – Дідоводюк Дмитро з Управління ДСНС України в Івано-

Франківській області, ІІ місце – 

Слободянюк Денис з Головного 

управління ДСНС України у 

Вінницькій області, ІІІ місце – 

курсант 6-го курсу факультету 

цивільного захисту 

Національного університету 

цивільного захисту України 

Попруга Олексій. 

Команди-переможниці отримали 

кубки та дипломи, учасники 

нагороджені почесними грамотами та медалями. 
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11 вересня 2019 року на базі Херсонської державної морської академії 

відбулось відкриття VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Безпека життєдіяльності на транспорті та 

виробництві – освіта, наука, практика». 

У роботі програмного комітету та пленарного 

засідання наукового форуму взяв участь проректор з 

наукової роботи Національного університету 

цивільного захисту України Володимир Андронов. 

Учасники заходу обговорили проблемні питання 

освіти у 

напряму 

безпеки 

життєдіяльності, охорони праці і 

цивільного захисту, питання 

екологізації освіти, безпеки та 

охорони праці у різних сферах 

діяльності освіти тощо. Визначені 

шляхи подальшої співпраці з НДІ 

НАН України та ЗВО МОН України. 

 

 

Шановні колеги! Дорогі ветерани! 

 

Вітаю вас із професійним святом – Днем рятівника. 

Своїм фахом ви обрали надзвичайно шляхетну справу – оберігати людське 

життя та матеріальні надбання Держави від нищівної 

вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Вдячність 

Українського народу – це найвища оцінка нашої 

благородної праці. 

У день професійного свята хочу подякувати ветеранам, які 

віддали багато років свого життя пожежно-рятувальній 

справі, хто створював і розбудовував рятувальну службу. 

Особовий склад Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій і сьогодні, продовжуючи героїчні традиції 

ветеранів, гідно виконує поставлені завдання. 

Щиро дякую всім за плідну працю, високий професіоналізм, героїзм та 

мужність. 

Бажаю вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, щастя, миру, наснаги 

та нових успіхів на благо народу України. 

 

 

Голова ДСНС України        Микола Чечоткін 
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Шановні колеги! 

Дорогі ветерани! 

 

Щиро вітаю вас із нашим професійним святом – Днем 

рятівника! 

 

Це свято тих, хто своїм фахом обрав шляхетну, 

гуманну та необхідну справу – оберігати людське 

життя, матеріальні та культурні надбання Держави. 

Рятувальники завжди перші там, де люди потребують 

допомоги. 

За кожним врятованим життям, ліквідованою 

пожежею, аварією, катастрофою стоїть відмінна фахова 

підготовка, високий професіоналізм та досвід. 

Рятувальники мають усі підстави пишатися своєю професією, адже завдяки 

мужності та готовності допомогти заслужили довіру і повагу харків'ян та всіх 

українців.  

У день нашого професійного свята з особливою вдячністю та пошаною хочу 

привітати ветеранів, які виховали не одне покоління рятувальників-

вогнеборців для нашої Держави. Для всіх нас ви є прикладом справжнього 

патріотизму, відданості своїй справі. 

Переконаний, завдяки плідній праці, фаховим знанням та безцінному досвіду 

ми всі разом досягнемо нашої спільної великої мети – миру, добробуту і 

злагоди в Україні. 

Зичу вам міцного здоров’я, родинного затишку і благополуччя, невичерпної 

енергії та нових звершень на благо Держави. 

 

Ректор університету      Володимир Садковий 

 

 

18 вересня До Дня 

рятівника медаллю «За 

бездоганну службу» III 

ступеня відповідно до 

Указу Президента 

України було 

нагороджено викладача-

методиста навчальної 

пожежно-рятувальної 

частини Національного 

університету цивільного 

захисту України 

підполковника служби 

цивільного захисту 
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Дениса Михайлова за особисті заслуги у зміцненні державної системи 

цивільного захисту, мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов’язку. 

Нагороду вручив Президент України Володимир Зеленський. 

Денис Михайлов брав активну участь у гасінні лісових пожеж на території 

Нововодолазького району Харківської області. Завдяки його грамотним діям 

було зупинено розповсюдження пожежі і врятовано понад 10 гектарів лісу, а 

також населений пункт.  

 

 

19 вересня на навчально-спортивному комплексі Національного 

університету цивільного захисту України підбили підсумки спартакіади 

2018-2019 та урочисто відкрили 

спартакіаду 2019-2020. Право 

підняти Державний Прапор 

України було віддано команді-

переможниці спартакіади 2018-

2019 навчального року — 

спортсменам факультету 

пожежної безпеки, курсантам 

Володимиру Харченку, Євгенію 

Харченку та Сергію Макаренку. 

На урочистостях були 

присутніми заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло 

Черняк, начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр 

Волобуєв, директор Департаменту у справах молоді та спорту Харківської 

облдержадміністрації Віталій Кириленко, заступник голови ХОО ФСТ 

«Динамо» України Василь Гур'єв, ветерани спорту, науково-педагогічні 

працівники, курсанти та студенти. 

Відкриваючи Спартакіаду, ректор університету Володимир Садковий 

зазначив, що спортивний захід 

проводиться шостий рік поспіль, 

налічує понад десять видів 

спорту, а також став уже 

традиційним і пропагує здоровий 

спосіб життя. Бути його 

учасником, наголосив керівник 

закладу вищої освіти, почесно і 

престижно, а стати переможцем – 

досягти високих спортивних 

результатів. 

Спортсмени НУЦЗУ протягом 

2018-2019 навчального року стали переможцями на чемпіонаті фізкультурно-

спортивного товариства “Динамо” України серед збірних команд закладів 
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вищої освіти МВС-2019, до якого увійшли такі види спорту, як поліатлон, 

гирьовий спорт, боротьба самбо; 

за підсумками спартакіади 

Харківської обласної організації 

ФСТ “Динамо-2019” вихованці 

університету стали переможцями 

та призерами з таких видів 

спорту, як гирьового спорту, 

боротьби самбо та міні-футболу, 

а також перемогли на спартакіаді 

ДСНС України. 

Спортсменів також вітали 

шановані гості, наголошуючи на 

винятковій важливості спорту в житті кожної людини та бажаючи їм 

перемог. 

Ректор НУЦЗУ Володимир Садковий вручив кубки та грамоти за підсумками 

«Спартакіади університету 2018-

2019» серед постійного складу: за 

ІІІ місце - команді № 3 

(начальник факультету Андрій 

Ромін), за ІІ місце — команді №1 

(начальник факультету Микола 

Удянський), за І місце — команді 

№ 2 (начальник факультету 

Олексій Олійников). 

Також кубки та грамоти за 

підсумками «Спартакіади 

університету 2018-2019» серед перемінного складу отримали: за ІІІ місце — 

команда факультету оперативно-рятувальних сил; за ІІ місце — команда 

факультету цивільного захисту, за І місце — команда факультету пожежної 

безпеки. 

На урочистому відкритті 

Спартакіади учасників та гостей 

свята вітали творчі колективи 

НУЦЗУ, а захід супроводжував 

духовий оркестр університету. 

Учасниками першого виду 

змагань спартакіади 2019-2020 з 

легкої атлетики (біг на дистанції 

1000 метрів) стали 4 збірні 

команди п’яти факультетів, по 20 

спортсменів у кожній команді. 
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20 вересня проректор з персоналу Національного університету цивільного 

захисту України Андрій Титаренко, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та 

роботи з громадськістю Сергій Мішенін, а також знаменна група 

університету стали учасниками урочистостей з нагоди складання Присяги 

ліцеїста у комунальному закладі 

“Харківський ліцей з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

“Рятувальник” Харківської 

обласної ради. Понад 160 учнів 

присягнули добре вчитись, 

оволодівати новими знаннями та 

опановувати найвищу науку 

Добре, Честі й Справедливості. 

Також на заході були присутніми 

заступник голови Харківської 

обласної державної адміністрації Анатолій Бабічев, директор Департаменту 

науки і освіти Харківської облдержадміністрації Людмила Карпова, 

представники Харківської облради, громадськості та батьки. 

 

 

20 вересня у залі нарад до Дня винахідника і раціоналізатора України в 

Національному університеті цивільного захисту України відбулося підбиття 

підсумків та нагородження 

переможців Відкритого конкурсу на 

кращий патент у сфері цивільного 

захисту та пожежної безпеки. 

Вітав присутніх проректор з наукової 

роботи університету Володимир 

Андронов: “Шановні науковці! 

Нехай ваш творчий розум, який 

щодня працює на благо Батьківщини, 

не втрачає гнучкості та сміливості й 
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бажання дістатися до суті речей. А результати вашої роботи, які з’являються 

в нових продуктах, технологіях і наукових розробках, нехай буде спрямовано 

на покращення нашого життя, 

підвищення загального добробуту в 

процесі розбудови країни”. Він 

бажав їм сил, творчої наснаги та 

міцного здоров’я. 

За результатами конкурсу, диплом І 

ступеня отримали творчий колектив 

у складі Голендера Володимира, 

Кірєєва Олександра, Сенчихіна 

Юрія, Росохи Сергія, Остапова Костянтина та Ткачова Андрія за винахід 

“Спосіб гасіння пожеж”; творчий колектив у складі Лавренюк Олени, 

Михалічка Бориса, Пархоменка Володимира-Петра за винахід “Антипірен-

отверджувач для епоксидних смол та самозгасаюча епоксіамінна 

композиція”; творчий колектив у складі Голінька Василя, Чеберячка Юрія, 

Фрундіна Володимира, Чеберячка Сергія та Радчука Дмитра за винахід 

“Респіратор та спосіб його 

виготовлення”. 

Диплом ІІ ступеня одержали творчий 

колектив у складі Абрамова Юрія, 

Садкового Володимира, Семківа 

Олега, Собини Віталія за корисну 

модель “Спосіб побудови смуги 

підготовки рятувальників”; творчий 

колектив у складі Костенко Тетяни, 

Костенко Віктора, Виноградова Анатолія та Зав'ялової Олени за корисну 

модель “Пристрій для захисту обличчя рятувальника від дії тепла”; творчий 

колектив у складі Шатова Сергія, Бєлікова Анатолія, Крекніна Кирила, 
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Папірника Руслана за корисну модель “Бульдозер для відновлювальних робіт 

на транспортних мережах”. 

Диплом ІІІ ступеня отримали творчий колектив у складі Цимбала Богдана, 

Артем՚єва Сергія, Малька Олександра, Шароватової Олени, Розумного 

Сергія, П՚ятник Тетяни, Бригади Олени, Сарапіни Марини за корисну модель 

“Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів”; 

творчий колектив у складі Куртова Олександра, Чуяна Владислава за 

корисну модель “Ствол пожежний ручний пробивний універсальний 

"ГАРПУН-1"; Мелентьєва Олега за корисну модель “Сонячний портативний 

дисцилятор води із пневматичним сферичним рефлектором”; творчий 

колектив у складі Синиці Романа, Анісімова Костянтина за винахід “Морська 

огороджувальна гідротехнічна споруда”. 

 

 

21 вересня у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького 

відбувся масштабний захід з нагоди Дня рятівника. Організаторами 

урочистостей, зведеної експозиції і 

святкового концерту стали ГУ 

ДСНС України у Харківській 

області, Національний університет 

цивільного захисту України і 

Центральний парк культури та 

відпочинку ім. Горького. 

У святковий день працювали 

експозиції НУЦЗУ і ГУ ДСНС 

України у Харківській області з 

демонстрації радіаційного, 

хімічного та біологічного захисту, де були використані прилади та 

обладнання для проведення розвідки зони можливого хімічного зараження, а 

також кожний бажаючий міг “приміряти” костюми захисні хімічні; намету 

психологів, де фахівці продемонстрували надання екстреної психологічної 

допомоги постраждалим, а науковці 

лабораторії екстремальної та 

кризової ознайомили присутніх зі 

змістом валізи психолога. В 

експозиції НУЦЗУ “Пожежна 

сигналізація”, представленій 

кафедрою автоматичних систем 

безпеки та інформаційних 

технологій, відвідувачі 

ознайомились із сучасними 

зразками пожежних звукових оповіщувачів та приладом для дистанційної 

перевірки димових пожежних сповіщувачів. На локації “Переправа” бажаючі 

могли “переправитись” до місця призначення за допомогою спеціального 
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обладнання. Особливо ця експозиція сподобалась малечі. Експозицію 

аварійно-рятувального обладнання 

представила кафедра організації та 

технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт, презентувавши 

гостям свята розкладну рятувальну 

драбину. Співробітники кафедри 

піротехнічної та спеціальної 

підготовки організували навчальне 

місце, де всі бажаючі, особливо 

дітлахи, змогли відчути себе 

справжніми саперами та долучитись до процесу пошуку і знешкодження 

вибухонебезпечних предметів на штучно підготовленому мінному полі. 

Гості свята відвідали виставку пожежної ретротехніки та сучасної пожежно-

рятувальної техніки, а також мали 

можливість спостерігати показову 

роботу медичної служби та 

волонтерів Червоного Хреста, 

кінологічних розрахунків та 

хімічної служби Навчального 

центру оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту ДСНС 

України. Відвідувачі спостерігали 

роботу 50-метрової автодрабини, 

нової автоцистерни МАЗ, а також 

рятувального автомобіля Оперативно-рятувальної служби Харкова. Усі 

бажаючі мали можливість приміряти спеціальний одяг рятувальника та 

сфотографуватись, випробувати пожежно-рятувальне обладнання. 

На сцені свою спортивну майстерність продемонстрували вихованці НУЦЗУ 

— переможці та призери чемпіонатів 

світу, Європи та України з 

рукопашного бою та професійного 

боксу, а гирьовики-рятувальники 

запропонували гостям свята 

позмагатись у штовханні гирі. Також 

бажаючі змогли проявити свою силу, 

взявши участь у перетягуванні 

каната. 

Розважали гостей свята творчі 

колективи Головного управління 

ДСНС України у Харківській області, Національного університету 

цивільного захисту України, Навчального центру оперативно-рятувальної 

служби ДСНС України, дитячі творчі колективи та команди дружини юних 

пожежних. Співробітники клубу НУЦЗУ та ГУ ДСНС України провели на 
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центральній сцені парку конкурси, ігри, вікторини на пожежно-рятувальну 

тематику з дитячою аудиторією. Супроводжував захід духовий оркестр 

НУЦЗУ. 

Відвідувачі свята отримали безліч сюрпризів та незабутніх емоцій. А головне 

— багато корисної та необхідної інформації від справжніх рятувальників. 

 

 

27-29 вересня в м Луцьк відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ISKA. 

Учасниками заходу стали понад 500 

спортсменів із різних куточків України. 

Національний університет цивільного захисту 

України представив Макаренко Сергій, 

курсант 3-го курсу факультету пожежної 

безпеки. На чемпіонаті у запеклій боротьбі 

вихованець закладу вищої освіти посів І місце 

у розділі лоу-кік та ІІ місце у розділі фул-

контакт у ваговій категорії до 60 кілограмів. 

Також він виконав норматив майстра спорту 

України. 

Його тренером є інтерконтинентальний 

чемпіон з професійного боксу, майстер спорту 

міжнародного класу з рукопашного бою, 

майстер спорту з кікбоксингу та боксу 

Валентин Головко. 
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ЖОВТЕНЬ 
 

1 жовтня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулась урочиста подія, що стала доброю традицією навчального закладу. 

Курсанти 2-х курсів факультетів 

цивільного захисту, оперативно-

рятувальних сил та пожежної 

безпеки на урочистому розводі 

заступили на оперативне 

чергування до навчальної пожежно-

рятувальної частини університету у 

складі харківського гарнізону. Уже 

традиційно біля стели Доблесть 

Пожежного, яку було урочисто 

відкрито у 2007 році, курсанти 

тримали обітницю вірності обраній 

справі, присягали, у разі 

виникнення екстремальної 

ситуації, своєчасно й оперативно 

«запобігти, врятувати, допомогти». 

Звертаючись до курсантів, ректор 

університету Володимир Садковий 

побажав їм успіхів в оволодінні 

практичними навичками при гасінні 

пожеж, наказав слухатись своїх 

командирів та начальників караулів, 

завжди діяти у надзвичайній 

ситуації зважено та чітко. 

Урочистою посвятою в 

«оперативне» життя став ритуал 

передачі захисного одягу 

курсантами 5-го курсу своїм 

молодшим товаришам – курсантам 

2-го курсу, які щойно заступили на 

оперативне чергування з охорони 

міста Харків від пожеж та 

надзвичайних ситуацій. У повній 

амуніції за сигналом «Тривога!», на 

пожежних автомобілях "новачки” 

виїхали на імітований оперативний 

виклик. 
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3-4 жовтня на базі Управління ДСНС України у Чернівецькій області 

відбулися навчально-методичні збори з уповноваженими представниками 

місцевих органів виконавчої 

влади та територіальних органів 

ДСНС України щодо здійснення 

заходів радіаційного і хімічного 

захисту населення і територій. 

У заході взяли участь 

представники кафедри 

спеціальної хімії та хімічної 

технології Олена Тарахно та 

Євген Слепужніков. Під час 

проведення навчально-

методичного збору було розглянуто питання щодо основних вимог чинного 

законодавства, актів Президента 

України, Уряду, МВС та ДСНС з 

організації радіаційного і хімічного 

захисту; аналізу стану радіаційного 

і хімічного захисту в регіонах. 

Також викладач кафедри Євген 

Слепужніков виступив із 

доповіддю з теми «Технічні 

розробки науково-педагогічних 

працівників Національного 

університету цивільного захисту 

України щодо проведення заходів радіаційного і хімічного захисту населення 

та територій». 

 

 

6 жовтня за адресою: вулиця Золочевська, 1. Другий караул навчальної 

пожежно-рятувальної частини Національного університету цивільного 

захисту України о 18 год. 49 хв. 

під керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу 

НПРЧ Вадима Вержака  виїхав 

на пожежу за другим номером 

виклику, де на загальній площі 

50 квадратних метрів горів склад 

з утеплювачем та поліетиленом 

Харківського  заводу 

електромонтажних виробів. 

Після прибуття на місце виклику 

караул проводив роботу з 

прокладання рукавних ліній, 



137 
 

гасіння пожежі, евакуації майна та розбору будівельних конструкцій. На 

ліквідацію пожежі було подано 6 стволів типу «Б», 1 ствол ГПС-600, задіяно 

3 ланки ГДЗС. До ліквідації пожежі були залучені чергові караули ДПРЧ – 6, 

ДПРЧ – 7, ДПРЧ – 3, ДПРЧ-17, ДПРЧ-31, НПРЧ, оперативний штаб 

пожежогасіння, АД-30,автомобіль ГДЗС. 

 

 

7 жовтня за адресою: проспект Новобаварський, 77. Третій караул 

навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету 

цивільного захисту України о 16 

год. 48 хв. під керівництвом 

викладача-методиста-начальника 

караулу НПРЧ Олександра Тонких 

виїхав на пожежу за першим 

номером виклику. Пожежа виникла 

на другому поверсі в підсобному 

приміщенні адміністративної 

будівлі. Загальна площа пожежі 

склала 30 квадратних метрів,  

вогнем було знищено пластикове 

оздоблення приміщення та меблі. 

До ліквідації пожежі були 

залучені 2АЦ ДПРЧ-7, АЦ та АД 

ДПРЧ-6, АЦ ДПРЧ-3, 2АЦ НПРЧ, 

АШ. 

 

 

8 жовтня розпочала роботу XVIII Міжнародна спеціалізована виставка 

«Технології захисту/ПожТех–

2019». Представники наукової 

спільноти Національного 

університету цивільного 

захисту України взяли активну 

участь у її роботі. Очолив 

делегацію науковців – 

проректор з наукової роботи 

полковник служби цивільного 

захисту, д.т.н., професор, 

Заслужений діяч науки і техніки 

України Володимир Андронов. 

Інноваційність виставкової 
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експозиції університету була високо оцінена Головою ДСНС України - 

генерал-лейтенантом служби 

цивільного захисту Миколою 

Чечоткіним. Він зазначив, що 

більшість експонатів - це 

унікальні розробки, які не мають 

вітчизняних аналогів та вкрай 

необхідні у повсякденній 

діяльності аварійно-рятувальних 

підрозділів. 

В рамках першого дня виставки 

відбулося пленарне та секційні 

засідання 21-ї Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

рятувальників, під час яких, за 

участі працівників НУЦЗУ, 

обговорювалася низка актуальних 

питань з реформування та 

ефективного функціонування 

системи цивільного захисту 

України. 

Володимир Андронов зробив 

цікаву та змістовну доповідь. 10 жовтня заплановано доповіді науковців 

НУЦЗУ в рамках секційних засідань та круглого столу з широкого кола 

питань сфери цивільного захисту. 
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9 жовтня фахівці та курсанти Національного університету цивільного 

захисту України провели навчання на атракціоні “Канатна дорога” у 

Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького. 

Майбутні рятувальники 3-х курсів 

факультетів оперативно-рятувальних 

сил та пожежної безпеки закладу 

вищої освіти під керівництвом 

викладача кафедри організації та 

технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт Андрія 

Мельниченка і завідувача курсів 

рятувальної та спеціальної підготовки 

Сергія Кулакова евакуювали 4 

постраждалих з двох кабінок, які 

внаслідок імітованої 

непередбачуваної зупинки 

атракціону опинилися на висоті 22 

метри.  

За допомогою альпіністського та 

рятувального обладнання верхолази 

НУЦЗУ провели евакуацію 

постраждалих між другою та 

третьою опорою з двох напрямків: зі 

сторони парка Горького та 

мікрорайону Павлове поле.   

Підвісна канатна дорога — 

найстаріший атракціон парку 

Горького. Йому 46 років. Довжина 

маршруту – 1385 метрів, які можна 

подолати за 18 хвилин. У цей час 

пасажир піднімається на висоту від 8 

до 26 метрів над землею. 

 

 

9 жовтня НУЦЗУ продемонстрував 

високий показник якості критеріїв 

надання та підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти 

Про це йдеться в аналітичному звіті 

“Виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного 

закладу вищої освіти” Національного 

агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. До переліку увійшли 
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118 закладів вищої освіти, що на момент проведення аналізу мали статус 

«національний». 

На основі річних звітів національних ЗВО було здійснено обчислення 

інтегрального індикатора виконання порівняльних критеріїв для кожного із 

закладів. Високе значення показника продемонстрував НУЦЗУ 3,41 наряду із 

Національним технічним університетом “ХПІ”, Національним медичним 

університетом ім. О.О. Богомольця тощо. 

Також високі загальні показники продемонстрували Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, шість ЗВО мистецького спрямування (Львівська національна 

академія мистецтв; Львівська національна музична академія імені М. В. 

Лисенка; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; Одеська 

національна музична академія імені А. В. Нежданової; Харківський 

національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського), по одному 

аграрному (Миколаївський національний аграрний університет) і медичному 

(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) 

університету та інші. 

Річні звіти, моніторингова та конкурсна справи містять інформацію про 

показники виконання закладами вищої освіти обов’язкових, порівняльних 

та/чи преміальних критеріїв надання закладу вищої освіти статусу 

національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу. Показники 

виконання критеріїв є кількісним відображенням якості діяльності ЗВО щодо 

формування студентського контингенту, кадрової політики, 

інтернаціоналізації, наукової діяльності тощо. 

У 2019 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

було вперше здійснено аналіз річних звітів національних ЗВО. 

 

 

10 жовтня на базі Національного університету цивільного захисту України 

відбувся ІІІ Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного 

захисту «Естафета поколінь». 

Учасниками урочистого 

патріотичного заходу стали 

заступник Голови Всеукраїнської 

асоціації ветеранів війни та служби  

цивільного захисту - начальник 

відділу соціально-гуманітарної 

підготовки та патріотичного 

виховання особового складу ОРС 

ЦЗ ДСНС України Олександр 

Алімов, ректор Національного університету цивільного захисту України 

Володимир Садковий, особовий склад органів і підрозділів ДСНС України, 
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які виконували завдання у зоні АТО, представники територіальних органів і 

підрозділів ДСНС України, керівництво, науково-педагогічні працівники, 

курсанти та студенти НУЦЗУ, 

почесні гості, ветерани, 

представники громадськості. 

У рамках акції відбулося 

нагородження відзнаками 

Асоціації кращих працівників 

територіальних органів і 

підрозділів цивільного захисту за 

особисту мужність і героїзм, 

самовідданість і високий 

професіоналізм, виявлені в зоні 

проведення АТО та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а 

також за результатами службової діяльності.  

Так, Почесною відзнакою 

Асоціації «Орденом – ЧЕСТЬ І 

СЛАВА» нагороджено Миколу 

Золочевського, викладача-

методиста – начальника караулу 

НУЦЗУ; Станіслава Литовченка, 

водія-сапера Головного 

управління ДСНС у Донецькій 

області; Олександра Черкашина, 

викладача кафедри пожежної та 

рятувальної підготовки НУЦЗУ. 

Почесною відзнакою Асоціації 

«Медаллю – Герой рятівник» відзначені Максим Веклич, командир 

відділення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області; 

Олександр Дегтярьов, пожежний-

рятувальник Головного 

управління ДСНС у Харківській 

області; Андрій Ейхвальд, водій 

Головного управління ДСНС у 

Запорізькій області; Михайло 

Свиридов, командир відділення 

Головного управління ДСНС у 

Донецькій області; Євген Сєров, 

старший пожежний-рятувальник 

Головного управління ДСНС у 

Харківській області. 

Почесною відзнакою Асоціації «Медаллю – ЗА ДОБЛЕСТЬ І ЗВИТЯГУ» 

заохочено Івана Беспятого, начальника рятувального відділення Головного 

управління ДСНС у Луганській області; Єгора Горошка, начальника 
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відділення Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС; Віталія 

Дзьоха, водія-кранівника Навчального центру Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту ДСНС; 

Андрія Терехова, начальника 

відділення-екскаваторника 

Головного управління ДСНС у 

Полтавській області; Максима Чарку, 

пожежного-рятувальника Головного 

управління ДСНС у Запорізькій 

області; Віталія Цуверкалова, 

старшого водолаза-сапера Головного 

управління ДСНС у Луганській 

області; Юрія Шкуренка, начальника 

відділення спеціальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших 

невідкладних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС. 

Почесною відзнакою Асоціації «Медаллю – ЗА ВІДВАГУ НА ПОЖЕЖІ» 

нагороджено Максима Корогодіна, 

водія Головного управління ДСНС 

у Полтавській області. 

Багато співробітників ДСНС, 

курсантів та студентів НУЦЗУ 

було нагороджено Почесною 

грамотою та Грамотою Асоціації, а 

також оголошено Подяку 

Асоціації. 

Цей захід був започаткований у 

2015 році Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій спільно з Всеукраїнською асоціацією 

ветеранів війни та служби цивільного захисту.  Метою цього заходу є 

активізація духовного, соціально-культурного потенціалу особового складу, 

сприяння патріотичному 

вихованню та професійному 

становленню молодих 

працівників. 

За цей період відзнаками 

Асоціації, серед яких «Орден - 

«ЧЕСТЬ І СЛАВА», медалі 

«ГЕРОЙ-РЯТІВНИК», «ЗА 

ДОБЛЕСТЬ І ЗВИТЯГУ», «ЗА 

ВІДВАГУ НА ПОЖЕЖІ» 

нагороджено  понад сто  осіб 

рядового і начальницького складу, працівників ДСНС України. 

Учасників та гостей свята вітали творчі колективи НУЦЗУ: вокальний 

«Аніма» під керівництвом Тетяни Репіної, танцювальний “Флейм” під 
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керівництвом Віктора Кульбакіна, театральна студія «Лицедії». Захід 

супроводжував духовий оркестр університету. 

 

 

10 жовтня за адресою: Дергачівський район, с. Мала Данилівка, 324 зона, 

вулиця Сиренева, 7. Другий караул навчальної пожежно-рятувальної частини 

Національного університету 

цивільного захисту України о 17 год. 

43 хв. під керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу 

НПРЧ Вадима Вержака  виїхав на 

пожежу за першим номером 

виклику, де на площі 16 квадратних 

метрів горіла господарча споруда та 

на площі 100 квадратних метрів 

горищне приміщення приватного 

домовладіння. По прибуттю на місце 

виклику караул проводив роботу з прокладання рукавних ліній, проливки та 

розбору будівельних конструкцій. На ліквідацію пожежі було подано 6 

стволів типу «Б», задіяно 4 ланки ГДЗС. До ліквідації пожежі були задіяні 

чергові караули ДПРЧ – 32, ДПРЧ – 17, ДПРЧ – 1, ДПРЧ-53, НПРЧ, АД-30, 

база ГДЗС, оперативний штаб пожежогасіння.  
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11 жовтня за адресою: вулиця Гарнізонна, 25. 

Третій караул навчальної пожежно-рятувальної 

частини Національного університету цивільного 

захисту України о 18 год. 20 хв., під керівництвом 

викладача-методиста-начальника караулу НПРЧ 

Олександра Тонких, виїхав на пожежу за першим 

номером виклику. Загоряння господарчої будівлі, 

а також автомобіля "Део-ланос". Загальна площа 

пожежі склала 270 квадратних метрів,  вогнем 

було знищено автомобіль "Део-ланос", покрівля 

будівлі, електроінструмент та інше господарське 

майно. На гасіння пожежі були подані 4 ствола 

"Б" та 3 ствола "Б" на 

захист сусідніх будівель.  

До ліквідації пожежі були 

залучені 2АЦ та САРМ-Л 

ДПРЧ-6, АЦ ДПРЧ-3, АЦ 

ДПРЧ-17, 2АЦ НПРЧ. 

 

 

11 жовтня в ДСНС відбулося розширене засідання Колегії за підсумками 

роботи впродовж 9 місяців 2019 року. У засіданні під головуванням 

керівника Служби Миколи 

Чечоткіна взяли участь 

Перший заступник Міністра 

внутрішніх справ Сергій 

Яровий, заступник глави 

МВС Антон Геращенко, 

радник Міністра внутрішніх 

справ України Зорян 

Шкіряк, члени Колегії, 

представники 

громадськості, а також 

керівники самостійних 

структурних підрозділів 

апарату, начальники територіальних органів, аварійно-рятувальних 

підрозділів центрального підпорядкування, вищих навчальних закладів, 

наукових установ та державних підприємств. Серед них — ректор 
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Національного університету цивільного захисту України Володимир 

Садковий. 

“Якщо брати аналітику по рівню довіри до наших ЦОВВів, то найвищий 

показник, 64%, відколи ми почали працювати разом, має саме ДСНС. Це і 

ваша робота, і робота керівництва з організації та вирішенню питань, що 

виникають. Дуже багато було надзвичайних подій та ситуацій, під час яких 

ви показали свою 

спроможність виконувати на 

професійному рівні усі 

завдання”, - сказав Сергій 

Яровий. 

Він також зазначив, що наразі 

проводиться потужна робота 

щодо формуванню бюджету. 

“Принципова позиція Глави 

МВС, це соціальні питання. 

Зокрема, робота іпотечної 

програми на пільгових 

умовах, яка в подальшому 

буде нарощуватись. Розглядається питання також і по збільшенню заробітної 

плати та придбання нової техніки, бойового одягу, тощо”, - сказав Сергій 

Яровий. “З боку Міністерства внутрішніх справ — абсолютна підтримка і 

бажання допомогти так само, як ви завжди допомагаєте людям”, - додав він. 

У свою чергу, Микола Чечоткін зауважив, що Службою ініційовано 

проведення в третій декаді жовтня семінару, під час якого новопризначеним 

керівникам ОДА буде доведено алгоритм дій та порядок організації роботи у 

разі надзвичайних викликів осінньо-зимового періоду. 

Антон Геращенко зазначив, що 

Міністром МВС визначено 

стратегічну мету — перехід на 

європейську модель у питанні 

попередження пожеж, шляхом 

страхування громадянами свого 

майна. “Інша стратегічна мета 

— передача місцевим органам 

влади, особливо в сільській 

місцевості, матеріально-

технічної бази та навичок для 

гасіння пожеж”, - сказав він. 

Водночас Зорян Шкіряк нагадав, що днями Міністерством внутрішніх справ 

був підписаний меморандум про закупівлю для ДСНС 9-х літаків 

вітчизняного виробництва та підкреслив, що в майбутньому ця позитивна 

тенденція буде лише зростати. 
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Також під час заходу Перший заступник Голови Служби Олег Мельчуцький 

прозвітував про результати роботи за 9 місяців. Так, підрозділами Служби 

здійснено оперативне реагування на 116 надзвичайних ситуацій, а у ході 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя понад 

3 тис. 850 громадянам. Службою також продовжується виконання завдань в 

районі проведення операції Об’єднаних сил. 

“З початку року на Сході країни пожежно-рятувальними підрозділами 

ліквідовано 5 тис. 110 пожеж під час яких врятовано 121 особу та не 

допущено знищення вогнем 1 тис. 377 будівель і 20 од. техніки. Аварійно-

рятувальними підрозділами надано допомогу місцевим органам влади у 

відновленні понад 200 житлових будинків, а в пунктах надання допомоги на 

КПВВ надано допомогу понад 24 тис. 500 особам. Крім того, піротехнічними 

підрозділами знешкоджено близько 12 тис. вибухонебезпечних предметів та 

очищено понад 2 тис. 500 га території”, - доповів Олег Мельчуцький. 

У ході заходу також були заслухані доповіді про стан організації наглядово-

профілактичної діяльності в територіальних органах ДСНС та заходи щодо 

запобігання корупції. 

За результатами Колегії Микола Чечоткін визначив подальші пріоритетні 

завдання до кінця 2019 року та зауважив, що не бачить підстав для їх 

невиконання. 

 

 

14 жовтня у День захисника України у сквері на площі Захисників України 

відбулися заходи з нагоди відкриття 

монумента захисникам України. У 

заході взяли участь голова 

Харківської облдержадміністрації 

Юлія Світлична, голова Харківської 

облради Сергій Чернов, 

представники керівництва 

Харківської міської ради, українські 

військові, ветерани АТО та ООС, 

родини загиблих героїв, волонтери й 

представники громадськості. В урочистій церемонії взяли участь ректор 

Національного університету 

цивільного захисту України 

Володимир Садковий та проректор 

з персоналу Андрій Титаренко. 

Основний елемент монумента – це 

куб, найміцніша геометрична 

фігура. Він символізує Україну – 

цілісну та потужну державу, яка 

зазнала тяжких втрат – і про ці 

втрати нам говорить та частина 
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кубу, яка відсутня. Це втрачені життя та тимчасово втрачені території. Але ці 

частини все ж залишилися поряд 

та винесені на плац у вигляді 14 

металевих стел. Така кількість 

символізує 2014 рік, коли 

розпочалася АТО. Імен загиблих 

на монументі немає. Проте на 

залізних колонах все ж є текст – 

рядки твору Володимира Сосюри 

«Любіть Україну», а на самому 

кубі - надпис «Герої не 

вмирають!». 

Присутні поклали квіти до монумента захисникам України. 

 

 

16 жовтня за адресою: вулиця Станційна, 1. Третій караул навчальної 

пожежно-рятувальної частини Національного 

університету цивільного захисту України о 

01 год. 08 хв. під керівництвом викладача-

методиста-начальника караулу НПРЧ 

Олександра Тонких виїхав на пожежу за 

першим номером виклику. Сталося загоряння 

ангару Новобаварського пивзаводу. Загальна 

площа пожежі 

склала 400 

квадратних 

метрів. 

Караулом на 

гасіння було 

подано 1 

ствол "Б", а 

також він 

займався розбиранням та розкриванням 

конструкцій і прокладанням рукавних ліній. 

Загалом, на гасіння пожежі було подано 5 

стволів "Б". До ліквідації пожежі були 

залучені 2АЦ ДПРЧ-7, АЦ і АД ДПРЧ-6, АЦ 

ДПРЧ-3, АЦ і АНР НПРЧ, АШ. 
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16 жовтня Країни Європейського союзу створюють каталог центрів 

підготовки рятівників різних кваліфікацій. Відтепер 

до цього каталогу входить і Національний 

університет цивільного захисту України. Це єдиний 

навчальний заклад України який включено до цього 

каталогу. Створена база даних навчальних центрів 

включає найбільші тренувальні центри з 17 країн 

Європи та світу та дозволить фахівцям з різних країн 

ознайомитись з можливостями різних центрів 

підготовки рятівників та спростить налагодження 

співпраці між рятівниками різних країн. 

 

 

18 жовтня у спеціалізованій вченій раді Національного університету 

цивільного захисту України відбулися захисти дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 

«Психологія діяльності в особливих умовах». 

Так, успішно захистилась 

старший викладач кафедри 

загальної та інженерної 

психології Української 

інженерно-педагогічної академії 

Іванченко Ольга Сергіївна з теми 

«Психокорекція ірраціональної 

дезадаптивної  провини у 

працівників аварійно-

рятувальних підрозділів 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій». Її 

науковий керівник – – Бочарова Світлана Петрівна, доктор психологічних 

наук, професор; Кучеренко Сергій Михайлович, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

(Національний університет 

цивільного захисту України). 

Також цього дня успішно 

захистився викладач-методист 

навчально-методичного відділу 

Національного університету 

цивільного захисту України 

Сергієнко Олександр 

Олександрович з теми 

«Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у 
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працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій». Його 

науковий керівник – Перелигіна Ліна Анатоліївна, доктор біологічних наук, 

професор, начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах 

(Національний університет цивільного захисту України). 

 

 

18 жовтня за адресою: Дергачівський район, селище Солоницівка, вулиця 

Заводська. Другий караул 

навчальної пожежно-рятувальної 

частини Національного 

університету цивільного захисту 

України о 14 год. 29 хв. під 

керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу 

НПРЧ Вадима Вержака  виїхав на 

пожежу за першим номером 

виклику, де на загальній площі 

5 гектарів горів очерет та суха 

трава. По прибуття на місце 

виклику караул проводив 

роботу з гасіння пожежі за 

допомогою шанцевого 

інструменту. До ліквідації 

пожежі були задіяні чергові 

караули ДПРЧ – 6, ДПРЧ – 62, 

НПРЧ. 

 

 

19 жовтня майже 500 випускників закладів освіти різних рівнів стали 

гостями Національного університету цивільного захисту України. На день 

відкритих дверей до закладу вищої 

освіти Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій з’їхалися 

майбутні абітурієнти з різних 

регіонів нашої держави, а саме: 

Дніпропетровської, Запорізької, 

Кіровоградської, Миколаївської, 

Полтавської, Сумської, Херсонської, 

Харківської областей, які виявили 

бажання стати рятувальниками. 

Багато з них прибули із Донецького і Луганського регіонів. 

День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, їх батьків та гостей 

розпочався у головному корпусі вишу під супровід духового оркестру. 

Присутні ознайомились із презентаціями та досягненнями факультетів і 
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науково-дослідних лабораторій навчального закладу, із виставкою 

навчально-методичної літератури для 

абітурієнтів, отримали вичерпну 

інформацію від представників 

консультативного пункту та 

безпосередньо науково-педагогічних 

працівників кафедр щодо питань 

вступу до НУЦЗУ. Наразі підготовку 

фахівців в університеті здійснюють за 

всіма освітньо-кваліфікаційними та 

освітньо-науковими рівнями 

(бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук). У стінах НУЦЗУ курсанти 

й студенти опановують дев’ять 

професій (цивільну безпеку, 

пожежну безпеку, хімічні 

технології та інженерію, 

психологію, екологію, технології 

захисту навколишнього 

середовища, публічне управління та 

адміністрування, менеджмент і 

туризм) за 18 спеціалізаціями. 

Майбутні абітурієнти 

ознайомились зі славетною історією 

одного із найстаріших в Україні вишу 

пожежно-рятувального профілю, який 

має понад 90-річний досвід 

підготовки рятувальників, традиціями 

університету, його випускниками, 

навчально-матеріальною базою. 

Також потрапили до сучасно 

обладнаних навчальних аудиторій і 

дослідних лабораторій, 

мультимедійних кабінетів, 

укомплектованих бібліотек. У клубі 

університету для присутніх було 

презентовано фільм про 

життєдіяльність НУЦЗУ, а також 

відбулася зустріч гостей із 

керівництвом вишу: проректором з 

навчальної та методичної роботи 

Олегом Назаровим та проректором з персоналу Андрієм Титаренком.  
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У свою чергу, полковник Титаренко зазначив: «Сьогодні до університету 

прибуло багато відвідувачів. Це стало 

вже традиційним і свідчить про велику 

зацікавленість молоді в отриманні 

професії рятувальника. Юнаки та 

дівчата хочуть бути причетними до 

мужньої і відповідальної професії». 

Серед питань, які хвилювали 

майбутніх абітурієнтів, були перелік 

конкурсних предметів ЗНО на 

бюджетну та контрактну форму 

навчання, відповідність якості освіти 

європейським стандартам та 

можливість стажування за кордоном. 

Потім автобусами гості дістались до 

навчально-тренувального полігону 

університету по вулиці Баварській, 

7. Вони стали очевидцями показових 

занять майбутніх рятувальників із 

відпрацювання вправ щодо 

організації розмінування території 

від вибухонебезпечних предметів; 

проведення саморятування з 4-го 

поверху навчальної башти та 

евакуації постраждалих з висотних 

будівель; транспортування 

постраждалих в умовах складного 

рельєфу та під час подолання водних 

перешкод; організації оперативних 

дій пожежно-рятувальних підрозділів 

під час ліквідації хімічної аварії; а 

також продемонструють роботу ланки 

газодимозахисної служби у зоні 
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задимлення.Після побаченого та почутого гості із задоволенням смакували 

«курсантською» їжею - смачним кулішем. 

 

 

20 жовтня за адресою: проспект Любові Малої, 93. Четвертий караул 

навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету 

цивільного захисту України о 14 год. 14 хв. під керівництвом викладача-

методиста – начальника 

караулу НПРЧ Миколи 

Золочевського  виїхав на 

пожежу за першим 

номером виклику, де на 

загальній площі 400 м2 

горів очерет та суха трава. 

Після прибуття на місце 

виклику караул провів 

роботу з гасіння пожежі за 

допомогою шанцевого 

інструменту. До ліквідації 

пожежі були задіяні чергові 

караули ДПРЧ – 7, НПРЧ. 

 

 

22-24 жовтня науковцями науково-дослідної лабораторії екстремальної та 

кризової психології Національного університету цивільного захисту України 

на базі єдиного в Україні, спеціалізованого для потреб Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України, - 

Центру впровадження 

психотренінгових технологій, 

спільно із фахівцями сектора 

психологічного забезпечення 

НУЦЗУ, розпочато авторський 

соціально-психологічний тренінг 

“Екстремальна психологічна 

підготовка рятувальників до 

виконання завдань за 

призначенням в надзвичайних 

ситуаціях: Self-Team-Others”. Учасники тренінгу - співробітники 

Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки, серед 

яких - Головний екстремальний психолог Азербайджану - начальниця відділу 

організації медичної та психологічної допомоги Головного управління з 

організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій МНС Республіки 

Азербайджан - майор медичної служби Ханум Софієва. Пані Софієва 

навчається в ад’юнктурі Національного університету цивільного захисту 
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України і з превеликим задоволенням погодилася на пропозицію 

університету пройти спеціалізований соціально-психологічний тренінг, щоб 

у подальшому розповсюдити свій досвід та використати отримані знання 

вдома. 

Тренінг передбачає використання 

комп’ютерних симуляцій дій 

рятувальників при ліквідації 

надзвичайних ситуацій різного 

походження, в тому числі і на 

об’єктах критичної 

інфраструктури. Під час 

тренінгових вправ  реалізується 

паралельний моніторинг 

психофізіологічного стану 

психологів та рівня стресу за 

допомогою стрес-трекерів та передбачено застосування поліграфа для 

отримання точніших показників. Фахівці науково-дослідної лабораторії під 

час проведення тренінгу 

демонструватимуть інноваційні 

психотренінгові технології, які 

набули та апробували протягом 

останніх десяти років науково-

практичної діяльності. Зокрема 

2013 року деякі аспекти тренінгу 

були апробовані під час візиту 

психологів НУЦЗУ до 

надзвичайників Республіки 

Білорусь, а у травні 2019 року 

аналогічний досвід отримали литовські колеги — представники Військової 

Академії імені генерала Йонаса Жямайтіса: старший психолог Розіта 

Канапескайт та старший 

інструктор 

Департаменту 

військових досліджень 

та центру розробки 

методології Академії - 

Лінас Дунгвескіс, які 

стали першими 

закордонними гостями 

створеного в 

Національному 

університеті цивільного 

захисту України - 

Центру впровадження 
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психотренінгових технологій. 

Після закінчення тренінгу на азербайджанських колег чекатиме складне 

тестування, адже протягом заходу вони повинні вивчити експрес-методи 

адаптації до надзвичайних умов, підвищити свою стресостійкість, 

спромогтися вдосконалити свої здібності психологічної витривалості та 

навички ефективної психологічної самодопомоги та взаємодопомоги, 

опанувати методологію тренінгу. 

 

 

22 жовтня за адресою: вулиця Пестеля, 47. Другий караул навчальної 

пожежно-рятувальної частини Національного 

університету цивільного захисту України о 17 

год. 30 хв. під керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу НПРЧ Вадима 

Вержака  виїхав на пожежу за третім номером 

виклику, де на загальній площі 400 квадратних 

метрів горіла покрівля та  дерев’яні 

конструктивні елементи будівлі готелю. По 

прибуттю на місце виклику караул проводив 

роботу з прокладання рукавних ліній та 

розбору та проливки будівельних конструкцій. 

На ліквідацію пожежі було подано 6 стволів 

типу «Б»,  задіяно 4 ланки ГДЗС. До ліквідації 

пожежі були задіяні 60 рятувальників. Керував 

діями рятувальників начальник Головного управління Олександр Волобуєв. 

 

 

23 жовтня у клубі Національного університету цивільного захисту України 

відбулася інтелектуальна гра “Що?Де?Коли?”. В інтелектуальних перегонах 

змагались 5 команд з факультетів закладу вищої освіти. 

У ході гри представники команд 

відповідали на 30 запитань різного 

характеру, серед яких були 

питання щодо славної історії 

НУЦЗ України, висловлювань 

видатних учених, письменників та 

громадських діячів, а також 

гравцям було запропоновано 

відеозапитання від ректора НУЦЗУ 

Володимира Садкового стосовно 

університету, а саме: в якому році 

університету було присвоєно статус національного. Всі команди дали 

правильну відповідь, що у грудні 2009 року заклад вищої освіти став 

національним. Свої відповіді учасники надавали у письмовому вигляді на 
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спеціальних бланках, де зазначено номер команди й номер питання. На 

роздум для відповіді командам було відведено 60 секунд. 

Компетентне журі, до складу якого 

увійшли: заступник начальника 

відділу виховної та соціально-

гуманітарної роботи Тетяна 

Андреєва – голова журі та члени 

журі - доцент кафедри соціальних і 

гуманітарних дисциплін Михайло 

Харламов, начальник клубу Антон 

Мирошниченко та гостя заходу 

триразовий чемпіон України і 

тринадцятикратний чемпіон 

Харкова з гри "Що? Де? Коли", володар Кришталевої сови, сертифікований 

арбітр Міжнародної асоціації клубів "Що? Де? Коли?" - Ольга Неумивакіна 

— намагалось бути об'єктивним. І все ж таки конкурс є конкурс, і він 

визначив кращу інтелектуальну команду. Так, призи за участь та дипломи у 

номінаціях отримали: у номінації 

“Інтелектуальний потенціал» - 

команда факультету оперативно-

рятувальних сил, у номінації 

«Домінація IQ» - команда факультету 

техногенно-екологічної безпеки, у 

номінації «Фітнес для мозку» - 

команда соціально-психологічного 

факультету, у номінації «Оперативне 

мислення» - команда факультету 

пожежної безпеки. Переможець 

інтелектуальної гри - команда факультету цивільного захисту, яка отримала 

перехідний кубок та диплом «Переможець інтелектуальної гри «Що? Де? 

Коли? НУЦЗУ – 2019 р.». 
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24 жовтня В Національному університеті цивільного захисту України 

вийшла друком нова монографія “Розрахунково-експериментальна оцінка 

надійності гумо-кордних напірних рукавів”, авторами якої стали С.Ю. 

Назаренко, Г.О. Чернобай, О.О. Ларін, А.Я. Калиновський, В.Ю. Назаренко. 

У монографії проведено аналіз конструкцій напірних рукавів (НР), 

особливостей їх експлуатації та методів випробувань на цілісність та 

герметичність. 

Наведено результати експериментальних досліджень зміни тиску в рукавній 

лінії під час гасіння пожеж. Статистичною обробкою встановлено 

максимальне експлуатаційне значення 

тиску, що визначає силове навантаження 

НР. Експериментально визначено фізико-

механічні властивості матеріалів гумо-

кордних НР, зокрема модулів пружності та 

коефіцієнтів дисипації при деформації 

розтягання у поздовжньому та 

поперечному напрямках, а також модулі 

пружності та коефіцієнтів дисипації при 

зсуві з випробувань на кручення. Наведено 

результати експериментальних 

випробувань гумо-кордних матеріалів з 

визначення їх пружних та в’язкопружних 

характеристик і випробувань на втомливу 

міцність до та під час штучного старіння 

матеріалу. Проведено числові розрахунки 

параметрів напружено-деформованого 

стану рукавів, як неушкоджених, так і з дефектами, на розробленій методом 

скінченних елементів моделі, адекватність якої доведено експериментально. 

На основі проведеної роботи розроблено прототип відповідного 

випробувального пристрою, експериментальною експлуатацією якого 

доведено як його працездатність та адекватність прийнятих у процесі 

розробки математичної моделі припущень, так і доцільність запропонованого 

методу пошуку прихованих дефектів рукавів. 

Монографія орієнтована на наукових і практичних працівників органів і 

підрозділів служби цивільного захисту, викладачів, ад’юнктів і здобувачів 

вищої освіти. 

 

 

24 жовтня на базі факультету оперативно-рятувальних сил Національного 

університету цивільного захисту України відбулося засідання круглого столу 

«Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення готовності 

оперативно-рятувальних підрозділів до виконання дій за призначенням». 

Фахівці з різних куточків нашої держави обговорили нагальні проблеми у 
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галузі пожежної безпеки та цивільного захисту та подали понад 100 тез 

доповідей. 

Учасниками заходу стали ТОВ 

НПП «Захист України», Головне 

управління ДСНС України у 

Харківській області, Головне 

управління ДСНС України у 

Полтавській області, ГУ ДСНС 

України у Дніпропетровській 

області, Науково-дослідницький і 

проектно-конструкторський 

інститут “Блискавка” 

Національного технічного 

університету “ХПІ”, Навчально-науковий інститут електромеханіки, 

енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного 

університету ім. 

М.Остроградського, Інститут 

сцинтиляційних матеріалів 

(ІСМА) Національної академії 

наук України, Завод пожежних 

рукавів AQUASILA та інші. 

Вітав присутніх та бажав плідної 

праці проректор з наукової 

роботи Володимир Андронов. 

Науковці форуму обговорили 

питання щодо оцінки 

застосування сучасних засобів та способів для гасіння пожеж та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, а саме: розробки ізолюючих засобів на 

основі твердодіючих пін для локалізації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

розливом токсичних рідин, пошуку шляхів підвищення ефективності гасіння 

важкодоступних пожеж за рахунок використання саморозривних капсул з 

вогнегасними речовинами, розробки засобів гасіння пожеж класу В на основі 

твердих корисних матеріалів, пошуку шляхів підвищення ефективності 

гасіння пожеж класу А за рахунок використання компресійної піни. Жваву 
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дискусію серед присутніх викликали питання щодо організації служби та 

професійної підготовки в ДСНС України, а саме: навчальної практики та 

стажування здобувачів вищої освіти в гарнізонах ДСНС України протягом 

навчання, організації служби в ДСНС України, підготовки кадрів для ДСНС 

України. Також науковці обговорили проблемні питання створення та 

використання сучасної пожежної та аварійно-рятувальної техніки, оснащення 

та засобів індивідуального захисту в Україні: створення та використання 

засобів індивідуального захисту органів дихання в Україні; створення та 

використання пожежних рукавів в Україні; новітніх засобів детектування 

небезпечних чинників; створення та використання сучасної пожежної та 

аварійно-рятувальної техніки в Україні. 

Кожний учасник круглого столу «Об’єднання теорії та практики – запорука 

підвищення готовності оперативно-рятувальних підрозділів до виконання дій 

за призначенням» отримав сертифікат. 

 

 

 

28 жовтня Науково-дослідна робота наукових гуртків Університету є однією 

зі складових підготовки висококваліфікованих спеціалістів для Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, здатних творчо застосовувати у 

своїй практичній діяльності досягнення науки та передового досвіду. Зміст 

виконаних наукових досліджень визначається з урахуванням тематики 

науково-дослідних робіт кафедр університету. 
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24 жовтня складом Ради молодих вчених університету відповідно до 

Положення «Про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), 

ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного 

університету цивільного захисту України» затвердженого Наказом 

університету №133 від 28 вересня 2018 року було проведено контрольне 

перевірення роботи наукових гуртків на кафедрах: 

 

Професор кафедри фізико-математичних дисциплін Валентина Кривцова 

проводить заняття в рамках наукового гуртка з курсантами 1-го курсу 

навчання на тему «Розв'язання задач динаміки в області пожежної безпеки». 

 

 

 

Здобувачі вищої освіти Груздова В.О. та 

Байдужий В.В., що входять до наукового гуртка 

кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки, працюють з пробами ґрунту. Вони 

здійснюють підготовку до процедури квартування 

для отримання лабораторної проби. 
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У лабораторії під керівництвом 

викладача кафедри охорони праці 

та техногенно-екологічної безпеки 

Олексія Ільїнського проведено 

заняття з визначення 

забруднювачів ґрунту. Члени 

гуртка опановували фізико-

хімічні методи визначення 

вологості зразків ґрунту, 

наявності в них нафтопродуктів 

для подальших наукових пошуків. 

 

Викладач кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об'єктів та 

технологій факультету пожежної 

безпеки Сергій Гарбуз в рамках 

наукового товариства курсантів 

проводить ознайомлення з 

лабораторією. 

 

На кафедрі інженерної та аварійно-

рятувальної техніки під час наукового 

гуртка «Спеціальні аварійно-рятувальні 

машини» під керівництвом доцента 

кафедри Сергія Назаренка курсант 2-го 

курсу факультету цивільного захисту 

Євгенія Кравченко проводить підготовку 

зразків напірних пожежних рукавів для 

проведення подальшого дослідження їх 

на розрив. 

 

 

21-25 жовтня делегація представників ДСНС України відвідала Академію 

кризового управління та цивільного 

захисту Федерального відомства із 

запобігання катастроф Німеччини, де 

пройшов черговий тренінг для 

фахівців цивільного захисту України. 

Національний університет 

цивільного захисту України 

представив доцент кафедри 

спеціальної хімії та хімічної 

технології Максим Кустов. Під час 

заходу фахівці ДСНС ознайомились 
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зі структурою цивільного захисту Німеччини на всіх рівнях управління. 

Специфіка та досвід організації управління при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у Федеративній Республіці Німеччині є корисними 

для використання в умовах децентралізації України. Німецькі колеги 

ознайомили учасників міжнародного тренінгу з роботою штабів з ліквідації 

НС на місцевому, земельному та федеральному рівнях, а також з 

особливостями роботи добровільних і професійних пожежних команд та 

їхніми функціями. Як зазначив Максим Кустов, передовий досвід 

європейських держав дозволить удосконалити навчальні програми в НУЦЗУ 

та підвищити якість підготовки фахівців цивільного захисту. 

 

 

28 жовтня на Меморіалі Слави в Лісопарку відбулися заходи з нагоди 75-ї 

річниці вигнання нацистських 

окупантів з України. У заході 

взяли участь керівництво 

Харківської 

облдержадміністрації, 

Харківської обласної ради, 

Харківської міської ради, а також 

керівники силових структур і 

закладів вищої освіти, 

представники органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості та молоді. 

В урочистій церемонії покладання квітів взяли участь співробітники 

Національного університету цивільного захисту України — проректор з 

персоналу Андрій Титаренко і начальник відділу виховної та соціально-

гуманітарної роботи Юрій Хуртов. 

Також учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів-

визволителів і всіх полеглих у роки Другої світової війни. 
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12-28 жовтня у складі багатонаціональної делегації представників країн 

Центральної Азії та України начальник кафедри піротехнічної та спеціальної 

підготовки факультету цивільного захисту НУЦЗ України Ігор Толкунов в 

рамках проекту з ОБСЄ 

«Допомога Уряду України з 

очищення території на сході 

України від 

вибухонебезпечних 

залишків війни» пройшов 

курси підвищення 

кваліфікації в Республіці 

Таджикистан ( м. Душанбе). 

Робоча поїздка відбулася на 

запрошення Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні, керівництва Центру з попередження конфліктів 

Секретаріату ОБСЄ, Регіонального навчального центру з ризиків 

вибухонебезпечних засобів і Навчального центру Військового інституту 

Міністерства оборони Республіки Таджикистан. До складу сформованої 

навчальної групи увійшли представники підрозділів, що виконують бойові 

завдання з гуманітарного 

розмінування в Республіках 

Центральної Азії: Таджикистан, 

Казахстан, Киргизстан та 

Ісламській Республіці Афганістан, 

а також фахівці з протимінної 

діяльності Міністерства оборони 

України та Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. 

Головною метою візиту 

представників ДСНС України, 

фахівців у сфері гуманітарного розмінування, було набуття ними 

міжнародного досвіду у сфері організації освітнього процесу та підготовки 



163 
 

операторів з протимінної діяльності. Удосконалені ними знання та навички 

будуть корисними при підготовці здобувачів вищої освіти в навчальних 

закладах України за спеціальністю «Цивільна безпека» з освітньо-

професійної програми «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та 

вибухових робіт». Також у процесі робочого візиту делегація вивчила досвід 

підготовки фахівців у сфері 

гуманітарного розмінування, 

ознайомилася з роботою підрозділів з 

гуманітарного розмінування 

Республіки Таджикистан, їх 

матеріально-технічним 

забезпеченням та вивчила, відповідно 

до посадових обов'язків та сфери 

діяльності, питання щодо: організації 

та практичного досвіду виконання 

операцій із гуманітарного розмінування в Республіці Таджикистан; досвід 

розроблення Національних Стандартних оперативних процедур із 

протимінної діяльності; організації системи проведення нетехнічного та 

обстеження, а також очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних 

предметів та перевірки якості робіт із гуманітарного розмінування; досвід з 

організації навчального процесу щодо підготовки фахівців з гуманітарного 

розмінування. 

Участь у заході надала можливість викладацькому складу навчальних 

закладів вивчити досвід з розбудови системи гуманітарного розмінування в 

Республіці Таджикистан для його використання у подальшій професійній та 

викладацькій діяльності. 

Проходження курсу відбувалося 

у два етапи: теоретичного та 

практичного. В ході навчання 

було виконано такі завдання: 

Пройдено EOD-тренінг (рівень 

ІІ) з підготовки фахівців у сфері 

гуманітарного розмінування, в 

ході якого вивчалися питання: 

– зміст EOD-тренінгу (рівень ІІ) 

в сфері протимінної діяльності 

та вивчення досвіду із розбудови 

системи гуманітарного 

розмінування; 

– сучасні засоби пошуку, знешкодження та знищення вибухонебезпечних 

предметів; 

– сучасні засоби захисту від дії вибуху вибухонебезпечних предметів; 

– тактика дій підрозділів з розмінування місцевості згідно міжнародних 

стандартів гуманітарного розмінування IMAS. 
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Також в ході навчального курсу делегати обговорили та спланували шляхи 

подальшої співпраці між ДСНС України, Центром з попередження 

конфліктів Секретаріату ОБСЄ, Координатором проектів ОБСЄ в Україні, 

Регіональним навчальним центром з ризиків вибухонебезпечних засобів і 

Навчальним центром Військового інституту Міністерства оборони 

Республіки Таджикистан та з іншими зацікавленими підрозділами з 

протимінної діяльності. 

За результатами навчання учасники тренінгу успішно склали комплексний 

екзамен. Також відбулась урочиста церемонія вручення сертифікатів про 

проходження EOD-тренінгу (рівень ІІ) у сфері протимінної діяльності. 

 

30 жовтня в конференц-залі Національного університету цивільного захисту 

України відбулося засідання науково-технічної ради. Очолив захід проректор 

з наукової роботи Володимир Андронов. Присутні заслухали звіт про хід 

дисертаційних дослідженнь, а саме: доповідь аспіранта 2-го року денної 

форми навчання, спеціальності "Цивільна безпека" Руслана Петухова за 

темою «Ідентифікація небезпеки 

техногенних об’єктів в умовах 

надзвичайних ситуацій на 

прикладі сміттєзвалищ» 

(науковий керівник – доктор 

технічних наук, професор 

Олександр Кірєєв) та доповідь 

аспіранта 2-го року вечірньої 

форми навчання, спеціальності – 

Пожежна безпека Маріанни 

Горонескуль за темою «Вогнестійкі і гідрофобні композиції на основі 

кремнійорганічних полімерів для вогнезахисних покриттів текстильних 

матеріалів» (науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник Олександр Кудін). Також розглянули монографію «Мінімізація 

наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного 

характеру шляхом розподілу 

оперативно-рятувальних 

підрозділів за рівнем 

інтегрального ризику», про яку 

доповіла Світлана Кравців, та 

прослухали звіти про результат 

виконання двох науково-

дослідних робіт, а саме: 

«Розробка оперативно-технічного способу локальної ліквідації 

малогабаритних вибухонебезпечних предметів», про яку доповів Віктор 

Стрілець, та "Розробка програмного забезпечення з формування картки 

обліку пожежі", про яку доповів Михайло Піксасов. 
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ЛИСТОПАД 

 

2 листопада на території АРТ-заводу “Механіка” відбувся фінальний івент 

інформаційної кампанії “Тест-драйв “Професія за покликанням”. 

Інформаційно-пропагандистський захід “Обирай професію за покликанням”, 

організований Центром 

ґендерної культури за підтримки 

ЄС “Центр ґендерної культури як 

платформа для розширення 

рівних прав та можливостей 

жінок і молоді”, тривав протягом 

жовтня 2019 року. У листопаді 

відбувся тест-драйв, що 

завершив інформаційну 

кампанію «Вибирай професію за 

покликанням». У рамках тест-

драйву працювали тематичні локації від 27 установ та організацій міста, 

серед яких - 20 закладів вищої 

освіти, Харківський обласний 

центр зайнятості, громадські 

організації. 

Свої локації «Пожежна 

сигналізація», «Радіаційний, 

хімічний та біологічний захист», 

«Пошук та знешкодження 

вибухонебезпечних предметів», 

«Екстремальні психологи», 

«Переправа», «Рятувальне 

обладнання: розкладна рятувальна драбина”, «Аварійно-рятувальний 

автомобіль з обладнанням» та “ 

Домедична допомога» 

представили фахівці 

Національного університету 

цивільного захисту України. А 

також творчі колективи “Аніма” 

та “Флейм” виконали художні 

номери. Захід супроводжував 

духовий оркестр університету. 

Майбутні абітурієнти та їхні 

батьки познайомились із 

особливостями традиційно 

«нежіночих» професій. Як вважають організатори, це сприятиме подоланню 

стереотипів та допоможе усвідомленому підходу до професійного вибору на 

підставі здібностей і покликання. 
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Також працювала спікер-зона, де своїм прикладом мотивували хлопців і 

дівчат представники різних сфер 

діяльності. Зокрема, про свою 

професію розповіли сержант 

Національної гвардії України, 

амбасадор з ґендерних питань 

Крістіна Бойчук, диригент і 

режисер-постановник Харківського 

національного академічного театру 

опери та балету імені М.В. Лисенка 

Вікторія Рацюк та інші фахівці. 

Крім того, гостей заходу розважали творчі виступи - шаблісток, спецназу і 

карабінерів Харківської національної академії Національної гвардії; 

спортивні номери від Української інженерно-педагогічної академії та 

Харківської державної академії фізичної культури; танцювальні композиції 

та флешмоб «Прагни до своєї мети». 

 

4 листопада Перед тим, як розпочати практичні занурення під воду, всі 

курсанти, студенти та слухачі навчальної групи пройшли спеціалізовану 

медичну 

комісію, 

впродовж 

місяця 

займались 

теоретичною 

підготовкою та 

склали залік на 

допуск до 

спусків. 

Наразі 

проходять 

заняття із 

теоретичних 

дисциплін, 

серед яких - основи безпеки водолазної 

справи, фізіологія та медицина, водолазні спорядження та техніка, методи 

виконання робіт. Вся зазначена теорія доповнюється практичними діями під 

водою. 

Курси триватимуть три місяці. За час навчання кожен курсант повинен 

відпрацювати не менше 12 спускових годин у автономних та шлангових 

спорядженнях відкритої схеми дихання і у вентильованому скафандрі. 
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Навчальна група складається із 15 осіб. Серед них 

– 9 курсантів других, третіх, четвертих курсів, а 

також студент НУЦЗУ, службовці аварійно-

рятувальних загонів із різних областей України, 

представники інших відомств. Водолазній справі 

навчається і одна дівчина – Дарина Бачал, 

курсантка 3 курсу факультету оперативно-

рятувальних сил НУЦЗУ, майбутній хімік-

технолог ДСНС, приїхала на навчання до Харкова 

із Сумської області. Дарина – чемпіон України 

серед юнацтва 

з тхеквондо. 

Як каже сама, 

на водолазні 

курси пішла з 

метою розширення навичок рятувальної 

підготовки. 

По закінченню навчання слухачі курсів 

складуть теоретичні та практичні іспити 

для отримання кваліфікації - «Водолаз 3-

го класу І-ІІ групи спеціалізації робіт». 

 

6 листопада команда КВК Національного університету цивільного захисту 

України «Люди в погонах» стала учасницею регіональної ліги КВК 

«Vostok.ua» 

Командам потрібно було 

підготувати лише 1 конкурс 

«Візитна картка», в якій команда 

КВК «Люди в погонах» вкотре 

довела, що актуальність, 

нестандартний підхід, 

гумористичний матеріал - і все це 

через призму Служби порятунку - дає 

результат успішного виступу. 

«Без сумніву, вихованці університету стали одними із найкращих команд в 

даному етапі гри. Гучні оплески глядачів й високі оцінки журі – найвища 
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нагорода команді за проявлену оперативність, імпровізацію й гарне почуття 

гумору», - підкреслив начальник клубу НУЦЗ України Антон 

Мирошниченко. 

Побажаємо успіху команді КВК «Люди в погонах» у фінальній грі сезону, й 

пам’ятайте, що рятувальники і сміх подовжують життя. 

 

 

6 листопада за адресою: вулиця Ломоносова,99. Перший караул навчальної 

пожежно-рятувальної частини Національного університету цивільного 

захисту України о 19 год. 07 хв., під керівництвом викладача-методиста – 

начальника караулу НПРЧ Дениса Михайлова, виїхав на пожежу за першим 

номером виклику, де сталося загоряння дерев'яної споруди на теріторії 

приватного домоволодіння. Загальна 

площа пожежі склала 20 квадратних 

метрів. Під час гасіння пожежі 

рятувальники виявили тіло загиблого 

чоловіка, 1959 року народження. 

Загрози іншим людям, будівлям та 

спорудам не було. Особовий склад 

караулу  займався розбиранням, 

розкриванням та проливкою 

будівельних конструкцій. На гасіння 

пожежі було подано 2 стволи типу "Б". 

До ліквідації пожежі були залучені 2 АЦ ДПРЧ-7, АЦ та АНР НПРЧ, 

оперативний штаб пожежогасіння. 

 

 

 

7 листопада творчий колектив оркестру НУЦЗУ представив співробітникам і 

вихованцям університету звітний концерт «КАРНАВАЛ ДЖАЗУ». 

У виконанні музикантів оркестру Національного університету цивільного 

захисту України в яскравій програмі пролунали сучасні твори відомих та 

легендарних музикантів і аранжувальників Ramsey Lewis, Nils Langreen, 

Charlie Parker, George Duke, Will Jennings. Диригент – Георгій Зуб. 

У концерті взяв участь вокальний ансамбль «АНІМА» під керівництвом 

Тетяни Репіної. Легкі й захоплюючі джазові композиції залишили по собі 

незабутні враження та масу позитивних емоцій. 
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8 листопада напередодні Міжнародного дня науки під егідою Національної 

академії наук України і Української федерації вчених за підтримки та участі 

Комітету Верховної ради 

України з питань науки і освіти, 

Міністерства освіти України у 

Будинку прийомів на 

Грушевського, 22 відбулося 

урочисте нагородження 

переможців Міжнародної 

програми «Науковець року — 

2019». Серед нагороджених — 

представники Національного 

університету цивільного захисту 

України, а саме: ректор, доктор 

наук державного управління професор Володимир Садковий, проректор з 

наукової роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України Володимир Андронов та начальник навчально-науково-

виробничого центру, доктор наук державного управління, професор, 

заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська. Також 

присутнім було вручено збірники “Наукова еліта України” та орден 

“Науковець року 2019”. 
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Окрім українських учених, нагороди було вручено представникам Польщі, 

Італії, Ізраїлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 листопада на спорткомплексі "Динамо" в урочистій обстановці курсантці 

3-го курсу факультету пожежної безпеки Зайцевій Аліні було вручено 

посвідчення майстра спорту України з універсального бою! 
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12 листопада у Національному університеті харчових технологій відбулася 

підсумкова Всеукраїнська студентська науково-практична конференція XIV 

Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з актуальних 

проблем пакувальної індустрії. Загалом, у всеукраїнському конкурсі взяли 

участь понад 60 молодих науковців з різних регіонів нашої держави. 

Активними учасниками заходу стали 

студенти та співробітники Національного 

університету цивільного захисту України.  

За результатами наукової роботи 

«Упаковка боєприпасів у системі 

військової логістики» журі конкурсу 

присудило Диплом I ступеня здобувачеві 

вищої освіти Анні Капустник, яка 

навчається на факультеті техногенно-

екологічної 

безпеки за 

освітньою 

програмою «Технології захисту навколишнього 

середовища». Науковий керівник роботи – завідувач 

кафедри прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища кандидат технічних 

наук, доцент Володимир Колосков. Велику цікавість 

викликали у фахівців пакувальної індустрії викладені 

у роботі результати, що стосуються забезпечення 

високого рівня безпеки та боєготовності сил оборони 

України у сфері поводження з боєприпасами. 
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15 листопада за адресою: проспект Льва Ландау, 149. Перший караул 

навчальної пожежно-рятувальної 

частини Національного 

університету цивільного захисту 

України о 06 год. 10 хв., під 

керівництвом викладача-методиста – начальника караулу НПРЧ Дениса 

Михайлова, виїхав на пожежу за другим номером виклику, де на площі 

приблизно 200 кв.м. горіли дерев'яні конструкції перекриття та даху, а також 

дерев'яні вироби та обладнання  приватного деревообробного підприємства. 

Особовий склад караулу  займався гасінням пожежі, розбиранням, 

розкриванням та проливкою будівельних конструкцій. Всього в ліквідації 

наслідків пожежі були задіяні 4 відділення рятувальників на автоцистернах 

та 2 відділення навчальної пожежно-рятувальної частини Національного 

університету цивільного захисту. Завдяки оперативним діям вогнеборців 

вдалось не допустити розповсюдження полум’я на всю виробничу будівлю, а 

також перекидання вогню на сусідні приміщення. Постраждалих немає. 

Причина виникнення загоряння встановлюється. 

 

15 листопада у клубі Національного університету цивільного захисту 

України відбувся конкурсно-розважальний захід “Містер та Міс НУЦЗУ -

2019”. Як зазначив режисер інтригуючої феєрії Микола Целуйко, сюжет 

сценарію створено за мотивами церемонії вручення премії “ОСКАР” - 

«Hollywood». 6 дівчат та 6 хлопців із різних факультетів та навчально-

науково-виробничого центру університету доводили свою ерудованість, 

привабливість та кмітливість на сцені клубу. 

У першому турі “Візитка” кожна 

пара учасників якомога яскравіше 

представила себе. У другому – 

"Відеоозвучці” конкурсанти 

озвучували своїми голосами уривок 

із кінофільму, де головними 

героями є відомі пари Голлівуду. 

Третій тур визначив творчі 

здібності хлопців і дівчат. Так, 

кожна пара, як і в конкурсі 

“Відеоозвучка”, виконала 
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концертний номер на відомі кінопари. Четвертий тур "Танцювальний” 

визначив красоту, граціозність та елегантність учасників у стилі вальсу. 

Компетентному журі конкурсу, до складу якого увійшли: засновниця та 

викладачка школи танцю «Л,Е – Шкрабтак», дизайнерка авторського 

АТЕЛЬЄ Олена Ліснича; 

засновниця та головна 

редакторка всеукраїнського 

журналу “Shikolad” Марина 

Мазікіна; івент-менеджерка 

парку "Акважур" та ресторану 

"Мельница"Анжеліка 

Цинцкиладзе-Крук; заступниця 

начальника відділу виховної та 

соціально-гуманітарної роботи 

Тетяна Андреєва; голова журі 

— проректор з персоналу 

Андрій Титаренко, - довелося важкувато. 

Так, протягом року тривав інтернет-проект «ТВ промоушн НУГЗУ», в якому 

взяли участь 5 чарівних представниць факультетів. За активну участь у 

проекті нагороджено Анну Арнаго, магістра факультету цивільного захисту; 

Олександру Топалову, студентку 4-го курсу соціально-психологічного 

факультету, та Анастасію Бурменко, курсантку 4-го курсу факультету 

пожежної безпеки. Переможницею інтернет-проекту «ТВ промовшен 

НУГЗУ» стала Валерія Барханова, курсантка 4-го курсу факультету 

оперативно-рятувальних сил. 

Перед визначенням представників журі перемог пар-учасниць у номінаціях 

гостей та конкурсантів свята розважала команда КВН «Люди в погонах”. У 

соціальних мережах університету було проведено інтернет-голосування, за 

результатами якого “Приз глядацьких симпатій” отримала Аліна 

Овчинникова, студентка 2-го 

курсу факультету техногенно-

екологічної безпеки. 

Усі конкурсанти були добре 

підготовлені, впевнено тримались 

на сцені, майстерно справлялись 

із поставленими завданнями, а 

основне – кожний із них вірив у 

свою перемогу! Але конкурс є 

конкурс. І нагороди визначились 

таким чином: титул «Міс Грація» 

виборола Вікторія Процюк, 

студентка 1-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил, у номінації 

«Містер Галантність» переміг Данило Хижняк, курсант 1-го курсу 

факультету оперативно-рятувальних сил; титул «Міс Оригінальність» 
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отримала Діана Трофимова, студентка 1-го курсу соціально-психологічного 

факультету; у номінації «Містер Стиль» переможцем став Святослав 

Андріян, студент 1-го курсу соціально-психологічного факультету; титул 

«Міс Артистичність» одержала Вікторія Трусова, студентка 2-го курсу 

навчально-науково-виробничого 

центру; номінацію «Містер Позитив» 

отримав Олександр Сємилєтов, магістр 

державного управління навчально-

науково-виробничого центру; титул 

«Друга віце-міс» виборола Поліна 

Пономаренко, студентка 1-го курсу 

факультету техногенно-екологічної 

безпеки, а титул «Другий віце-містер» 

отримав Сергій Самойлов, курсант 3-го 

курсу факультету техногенно-

екологічної безпеки», «Першою віце-міс» стала Христина Романченко, 

курсантка 2-го курсу факультету цивільного захисту, а «Першим віце-

містером» став Петро Горбаньов, курсант 3-го курсу факультету цивільного 

захисту. Найголовніший титул «Міс Університет» отримала Ангеліна 

Семенець, курсантка 1-го курсу факультету пожежної безпеки, а титул 

«Містер Університет» одержав Давид Стежко, курсант 1-го курсу факультету 

пожежної безпеки. 

Як зазначив проректор з персоналу Андрій Титаренко, беззаперечно, потяг до 

прекрасного формує у людини тільки позитивні якості та яскраві емоції – тож 

такі заходи є не тільки розважальними, а й корисними і пізнавальними. 

Усім конкурсантам було вручено дипломи та цінні подарунки, і, звичайно, 

кожна пара, виступаючи на сцені клубу університету, спіймала свою зіркову 

мить! 
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17 листопада виповнилось 60 років від дня народження полковника служби 

цивільного захисту Удянського Миколи Миколайовича, начальника 

факультету цивільного захисту. 

Микола Миколайович службу розпочав 1 жовтня 1977 року курсантом 

Харківського пожежно-технічного училища МВС СРСР, згодом закінчив 

Вищу інженерну пожежно-

технічну школу МВС СРСР. З 

того часу його служба проходить 

у рідному навчальному закладі, 

який на сьогодні має статус 

Національного університету 

цивільного захисту України. За 

роки служби полковник служби 

цивільного захисту Удянський 

М.М. обіймав різні посади 

науково-педагогічних 

працівників, у тому числі й 

керівні, на яких зарекомендував себе всебічно підготовленим фахівцем 

пожежної справи. Він став одним із перших науковців нашого навчального 

закладу, хто захистив кандидатську дисертацію та представив свої наукові 

здобутки, брав безпосередню участь в усіх заходах під час реорганізації 

навчального закладу. 

З серпня 2010 року полковник 

служби цивільного захисту 

Удянський М.М. обіймає 

посаду начальника факультету. 

Бажаємо ювіляру творчого 

натхнення, успіхів, здійснення 

усіх планів на майбутнє, 

благополуччя, миру та міцного 

здоров’я. 
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19 листопада за адресою: вулиця Велика Панасівська, 157. Перший караул 

навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету 

цивільного захисту України об 3 год. 01 хв., під керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу НПРЧ Дениса Михайлова, виїхав на пожежу 

за першим номером виклику, де сталося загоряння приватного 

домоволодіння. Загальна площа пожежі 

склала 70 квадратних метрів.  На гасіння 

пожежі було подано 2 стволи типу "Б". 

Особовий склад караулу займався 

гасіням пожежі, розбиранням, 

розкриванням та проливкою будівельних 

конструкцій. До ліквідації пожежі були 

залучені 2 АЦ ДПРЧ-6, 1 АЦ ДПРЧ-3, 1 

АЦ ДПРЧ-17, АЦ та АНР НПРЧ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 листопада в Національному університеті цивільного захисту України 

розпочала свою роботу 

міжнародна науково-практична 

конференція “Проблеми 

техногенно-екологічної безпеки: 

освіта, наука, практика”. До 

Харкова з'їхались понад 100 

науковців із США, Ізраїлю, 

Болгарії, Польщі, Литви, 

Азербайджану та різних регіонів 

нашої держави. 

Відкрив науковий форум 

проректор з наукової роботи 

Володимир Андронов та 

бажав учасникам конференції 

плідних результатів. 
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Конференція розпочала свою роботу з пленарного засідання, де фахівці 

обговорили питання щодо елементів і 

матеріалів сучасних 

фотолюмінісцентних евакуаційних 

систем, медицини праці як соціально-

економічного аспекту безпеки, 

розвитку техніки гасіння пожежі 

водяним аерозолем у приміщеннях, 

розрахункового методу оцінювання 

можливості прогресуючого 

руйнування монолітно-каркасних 

споруд, методів розрахунку систем захисту від теплового випромінювання на 

основі струменів розпиленої води тощо. 

Робота конференції триватиме у таких секціях: “Техногенна безпека”, 

“Екологічна безпека”, “Охорона праці”, “Моделювання надзвичайних 

ситуацій і процесів” та “Медицина 

катастроф”. Учасниками останньої 

секції стануть студенти-

випускники 6-го курсу, аспіранти 

та викладачі медичного 

факультету Харківського 

національного університету ім. 

В.Н. Каразіна, громадяни 

В'єтнаму, Нігерії, Йорданії, 

Азербайджану. 
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21 листопада о 18:34 під керівництвом викладача-методиста – начальника 

караулу НПРЧ Миколи Золочевського, четвертий караул НПРЧ здійснив 

виїзд на  пожежу, яка трапилась на території приватного домоволодіння, що 

на в`їзді Квітки Основ`яненко, 6 у селі Подворки Дергачівського району 

Харківської області. 

Площа  пожежі складала білизько 

190 кв.м. Полум’я охопило 

покрівлю житлового будинку та 

прибудованого до нього гаражу по 

всій площі. Всередині гаражу 

стояли 2 легкових автомобіля, котрі 

теж повністю горіли. 

Всього до ліквідації данної пожежі 

було залучено 4 пожежно-

рятувальні відділення ДСНС та 2 

відділення навчального підрозділу 

Національного університету цивільного захисту України. В ході розвідки 

пожежі людей всередині палаючих будівель не виявлено. Встановлено, що в 

гаражі знаходилось 4 газових балони з оксидом вуглецю. Від високої 

температури вони могти вибухнути, тому рятувальники вжили всі необхідні 

заходи щодо їх охолодження та евакуації з осередку пожежі. 

На гасіння пожежі рятувальники 

подали 5 пожежних стволів і 

локалізували пожежу о 19:00. 

Остаточна ліквідація цієї пожежі 

відбулась о 20:52. 

Особовий склад НПРЧ подав 2 

ствола «Б» на гасіння пожежі та 

проводив роботу з розбирання 

конструкцій. 

 

 

22 листопада відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття 

наукових ступеней кандидата та доктора наук з державного управління за 

спеціальностями "Механізми державного управління" та “Державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку" у 

спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету 

цивільного захисту України. 
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Так, захистила своє дисертаційне дослідження Гада Оксана Богданівна з теми 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ 

СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: 

ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

ДЛЯ УКРАЇНИ». Науковий керівник 

– начальник навчально-науково 

виробничого центру, доктор наук з 

державного управління, професор, 

заслужений працівник освіти 

України Домбровська Світлана 

Миколаївна. 

Цього ж дня відбувся також 

захист дисертації Бондаренка 

Олександра Геннадійовича з теми 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ЛОГІСТИЧНИМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ 

ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ 

РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ 

СИТУАЦІЇ». Науковий 

консультант –  доктор наук з 

державного управління, професор, Бєлай Сергій Вікторович. 

 

24 листопада другий караул навчальної пожежно-рятувальної частини 

Національного університету цивільного захисту України об 11 год. 41 хв. під 

керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу 

НПРЧ Вадима Вержака виїхав на 

ДТП, яке сталася на проспекті 

Любові Малої, де відбулось 

зіткнення двох автомобілів «Fiat» 

та «Таврія». В результаті ДТП 26-

річного водія «Таврії» доставили в 

лікарню, 61-річна пасажирка цієї 

машини загинула. Також в 

медичний заклад госпіталізували 

53-річну пасажирку другого 

автомобіля. 
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О 13 год. 28 хв. караул НУЦЗУ виїхав 

на пожежу за першим номером 

виклику за адресою вул. Удянська, 62, 

де на загальній площі 40 квадратних 

метрів горіла літня кухня притватного 

домовладіння. Після прибуття на місце 

виклику караул проводив роботу з 

гасіння пожежі, розбору будівельних 

конструкцій. На ліквідацію пожежі 

було подано 3 стволи типу «Б». До 

ліквідації пожежі були задіяні 2 АЦ 

(ДПРЧ-7, ДПРЧ-41), 1 АЦ та 1 АНР 

НПРЧ. 

 

21-24 листопада в Харкові відбувся міжнародний турнір з військово-

спортивних багатоборств. У спортивних перегонах взяли участь понад 500 

учасників з різних куточків світу. Серед них - курсанти Національного 

університету цивільного захисту 

України. В запеклій боротьбі 

переможцями стали Молчанов 

Сергій, курсант 4-го курсу 

факультету пожежної безпеки, 

та Бойко Ігнатій, курсант 1-го 

курсу факультету цивільного 

захисту. Срібло вибороли 

Коваль Назар, курсант 1-го курсу факультету 

пожежної безпеки, та Середа Микола, курсант 1-

го курсу факультету оперативно-рятувальники 

сил. Бронзовими призерами стали Нікель 

Олександр, курсант 2-го курсу факультету 

цивільного захисту, Крошка Микита, курсант 1-го 

курсу факультету цивільного захисту, Капелька 

Павло, курсант 1-го курсу факультету цивільного 

захисту, та Авраменко Микита, курсант 2-го курсу 

факультету оперативно-рятувальних сил. 

Тренером команди НУЦЗ України з військово-

спортивного багатоборства є викладач кафедри 

фізичної підготовки, чемпіон світу з професійного 

боксу Валентин Головко. 
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27 листопада на базі Національного університету цивільного захисту 

України розпочали роботу планові дводенні навчально-методичні збори з 

фахівцями підрозділів персоналу 

органів (підрозділів) ДСНС України 

у Полтавській та Харківській 

областях. Понад 30 фахівців 

кадрових апаратів ГУ ДСНС 

України у Полтавській та 

Харківській областях, Навчального 

центру ОРС ЦЗ ДСНС України, 

навчально-методичних центрів 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Полтавської та 

Харківської областей, Полтавського обласного центру з гідрометеорології та 

Харківського регіонального 

центру з гідрометеорології, а 

також Національного 

університету цивільного захисту 

України протягом двох днів 

набуватимуть практичних 

навичок роботи в Єдиній 

автоматизованій системі 

кадрового обліку ДСНС України. 

Учасники зборів відпрацюють 

практичні навички у роботі 

(заповнення, ведення) із вкладками “Організаційно-штатна структура “ 

(формування штатів, штатних 

розписів, особливості роботи з 

елементами вкладки) і 

“Персонал” (формування 

електронних особових справ, 

особливості роботи з 

елементами вкладки), а також 

обговорять проблемні питання 

та пропозиції під час роботи з 

програмою. 
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28 листопада за адресою: Дергачівський район,село Підворки,Сумьский 

шлях 53. Другий караул навчальної пожежно-рятувальної частини 

Національного університету цивільного захисту України о 05 год. 42 хв., під 

керівництвом викладача-методиста – начальника караулу НПРЧ Вадима 

Вержака, виїхав на пожежу за 

першим номером виклику, 

пожежа відбулась на відкритій 

території обє'кту. Особовий 

склад караулу  займався 

гасінням пожежі, розбиранням, 

розкриванням та проливкою 

будівельних конструкцій. 

Всього в ліквідації наслідків 

пожежі були задіяні рятувальні 

частини, такі як: 1 відділення 

ДПРЧ-62, ДПРЧ-32, ДПРЧ-7, 

ДПРЧ-53,2 відділення ДПРЧ-6 

та 2 відділення НПРЧ. Завдяки 

оперативним діям вогнеборців вдалось не допустити розповсюдження 

полум’я на все підприємство. Постраждалих немає. Причина виникнення 

загоряння встановлюється. 



183 
 

29 листопада Пожежі в метрополітені носять надзвичайну пожежну 

небезпеку. Вони супроводжуються панікою людей, наявністю великої 

кількості потерпілих, не здатних самостійно евакуюватися з платформи 

станції на поверхню. Тому успіх рятувальних робіт безпосередньо залежить 

від злагодженості і швидкості дій 

рятувальників, чіткої взаємодії всіх екстрених 

служб. Саме з метою удосконалення взаємодії 

між оперативними службами цивільного 

захисту та вмінь керівного складу органів 

управління організовувати проведення 

рятувальних робіт та ліквідовувати наслідки 

надзвичайних ситуацій проводяться на об`єктах 

метрополітену тактико-спеціальні навчання. 

Подібні навчання відбулись 29 листопада на 

станції «Південний вокзал» 

Холодногірськозаводської лінії Харківського 

метрополітену, в яких взяли участь: особовий 

склад та техніка Харківського гарнізону ДСНС, 

майже 50 курсантів факультетів цивільного 

захисту та оперативно-рятувальних сил, караул 

навчальної пожежно-рятувальної частини та 

науково-педагогічні працівники Національного 

університету цивільного захисту України, 

Національної поліції, Патрульної поліції, 

Поліції південної Залізниці, Навчального центру оперативно - рятувальної 

служби цивільного захисту, медицини катастроф, громадської організації 

«Червоний хрест» та комунальні служби міста. Вони проходили під 

керівництвом начальника Головного управління ДСНС України у 

Харківській області Олександра Волобуєва. 

За легендою навчань, під час 

руху потягу від станції 

«Холодна гора» до станції 

«Південний вокзал», внаслідок 

короткого замкнення 

електропроводки у 3-му вагоні 

сталося загоряння. Вогонь по 

горючим конструкціям 

швидко почав поширюватись 

по об’єму вагону. Машиніст 

потягу приймає заходи щодо виводу потягу до станції «Південний вокзал» 

для висадки пасажирів. Черговою по станції вживаються заходи зі 

знеструмлення контактної рейки та евакуації людей з платформи по 

ескалаторам. До гасіння вогню першими приступають члени добровільного 

пожежного формування метрополітену. 
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За лічені хвилини прибули 

перші рятувальні підрозділи. 

На той момент площа пожежі 

складала 15 кв.м., приміщення 

станції і виходи мали 

задимлення. За інформацією 

чергової по станції у вагонах та 

на платформі станції 

залишились пасажири. 

Керівник гасіння пожежі 

організовує розвідувальну 

групу, яка спускається на 

станцію для проведення пошуково-рятувальних робіт. На платформи станції 

рятувальники знайшли і врятували 1-го постраждалого. 

Через деякий час з платформи надійшла інформація про наявність підозрілих 

предметів невідомого походження, що потенційно містять небезпечну 

хімічну речовину. Для проведення хімічної розвідки на станцію 

метрополітену спустились працівники хіміко-радіологічної служби ГУ ДСНС 

України у Харківській служби. Вони встановили, що ємність з невідомою 

рідиною герметична. Далі хіміки помістили її у спеціальний контейнер і 

транспортували на поверхню для подальшої утилізації. Перед знаттям 

спеціальних засобів хімзахисту рятувальники повинні пройти 

деконтомінаційну обробку у мобільному пункті деконтомінації. 

На місці події був створений штаб 

з ліквідації надзвичайної ситуації, 

котрий керував діями 

рятувальників та інших екстрених 

служб. Протягом 20 хвилин всі 

задачі, поставлені керівництвом 

навчань були виконані, пролунала 

команда «Відбій». 

Підводячи підсумки навчань, 

начальник Головного управління 

ДСНС Олександр Волобуєв 

зауважив: «Основну пожежну небезпеку становить потяг, який перевозить в 

години "пік" до 250 осіб в кожному вагоні. Пожежне завантаження вагона 

таке, що вагон вигорає буквально за лічені хвилини. Це тягне за собою 

небезпеку не тільки для пасажирів поїзда, а й людей, що знаходяться на 

станції. Тому такі навчання проводяться щорічно на станціях Харківського 

метрополітену. Сьогодні всі служби Харкова показали, що мають навички 

реагування на ситуації, пов'язані з порятунком людей, надання їм допомоги, 

ліквідації наслідків всіляких аварій і пригод у метро». 
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29 листопада о 1год 00хв особовий склад НПРЧ прийняв участь у 

проведенні тактико-спеціальних навчань які 

проводило ГУ ДСНС в Харківській області. За 

легендою навчань, під час руху потягу від 

станції «Холодна гора» до станції «Південний 

вокзал», внаслідок короткого замкнення 

електропроводки у 3-му вагоні сталося 

загоряння. Вогонь по горючим конструкціям 

швидко почав поширюватись по об’єму 

вагону. 

Машиніст потягу 

приймає заходи 

щодо виводу 

потягу до станції 

«Південний 

вокзал» для 

висадки 

пасажирів. В 

завдання НПРЧ 

входило 

встановлення 

АНР на 

пожежний гідрант та прокладання резервної 

магістральної лінії до входу у метро та 

огородження міста проведення робіт пожежно-

рятувальних підрозділів. На навчаннях було 

задіяно ДПРЧ-2 АЦ, АППД; автомобіль бази 

ГДЗС; ДПРЧ-4 АЦ; РХБЗ; НПРЧ АЦ, 

АНР;ДПРЧ-3 2АЦ; ДПРЧ-6 САРМ, спеціальний 

аварійно-рятувальний автомобіль. 
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ГРУДЕНЬ 
 

4 грудня у приміщенні Харківського міського центру зайнятості у рамках 

Програми державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017-

2020 роки відбулися 

профорієнтаційні майстер-класи 

“STEM у погонах”. Учасниками 

заходу стали майже 100 учнів 

випускних класів Московського, 

Київського, Індустріального, 

Немишлянського, Слобідського, 

Індустріального районів Харкова. 

Профорієнтаційний захід “STEM 

у погонах” відбувся до Дня 

Збройних Сил України. Так, 

фахівці та курсанти Національного університету цивільного захисту України 

продемонстрували майстер-класи з 

безпеки життєдіяльності. Науково-

педагогічні працівники та 

курсанти кафедри спеціальної хімії 

та хімічної технології представили 

локацію з демонстрації 

радіаційного, хімічного та 

біологічного захисту, де були 

використані прилади та 

обладнання для проведення 

розвідки зони можливого 

хімічного зараження, а також кожний бажаючий міг “приміряти” костюми 

захисні хімічні. В експозиції НУЦЗУ “Пожежна сигналізація”,представленій 

науково-педагогічними 

працівниками кафедри 

автоматичних систем безпеки та 

інформаційних технологій, 

відвідувачі ознайомились із 

сучасними зразками пожежних 

звукових оповіщувачів та приладом 

для дистанційної перевірки 

димових пожежних сповіщувачів. 

Співробітники кафедри 

піротехнічної та спеціальної 

підготовки організували навчальне місце, де всі бажаючі змогли відчути себе 

справжніми  
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саперами та долучитись до процесу пошуку і знешкодження 

вибухонебезпечних предметів на штучно підготовленому мінному полі. 

Старший викладач кафедри 

психології діяльності в особливих 

умовах Наталія Світлична та 

курсантка соціально-психологічного 

факультету Аліна Губанова 

продемонстрували майстер-класи з 

домедичної допомоги. Активними 

учасниками заходи стали науково-

педагогічні працівники навчально-

науково-виробничого центру та 

факультету техногенно-екологічної 

безпеки. Свої майтсер-класи з 

правил самооборони 

продемонстрували переможці та 

призери чемпіонатів світу та 

України з рукопашного бою. 

У заході також взяли участь 

представники Харківського 

національного університету 

внутрішніх справ, Національної 

академії Національної гвардії 

України. 
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3-5 грудня начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних 

робіт Національного університету 

цивільного захисту України 

Андрій Лісняк взяв участь у 

семінарі-тренінгу, що відбувся на 

базі Інституту державного 

управління у сфері цивільного 

захисту, щодо створення та роботи 

Центрів управління у 

надзвичайних ситуаціях за участі 

представників Міжнародних 

програм лісової служби США. 

У заході взяли участь 

представники Оперативно-

координаційних центрів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

Державного агентства України з управління зоною відчуження, Інституту 

державного управління у сфері цивільного захисту, Національного 

університету цивільного захисту України, Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля та 

Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

Мета тренінгу – сприяти загальному 

розумінню Центрів управління в 

надзвичайних ситуаціях як 

найважливішої ланки в 

координації та підтримці функцій 

управління в надзвичайній ситуації до, під час та після надзвичайної ситуації. 

У ході проведення семінару-тренінгу учасники отримали спільне розуміння 

ролі, сфери відповідальності, функцій та стандартних операційних процедур 

Центрів управління у надзвичайних ситуаціях, розробили рекомендації та 

наступні кроки для розвитку Центрів управління у надзвичайних ситуаціях в 

Україні. 
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Після завершення семінару-тренінгу за 

участі заступника Голови ДСНС 

Руслана Білошицького, заступника 

начальника Інституту (з навчальної та 

методичної роботи) Сергія Єременка, 

представників лісової служби США 

Шелії Слімп, Ларрі Саттона та Тіма 

Мак-Шеррі учасникам тренінгу 

вручили відповідні сертифікати. 

розробили рекомендації та наступні 

кроки для розвитку Центрів управління 

у надзвичайних ситуаціях в Україні. 

 

 

6 грудня у Києві пройшла конференція «Сучасні тенденції розвитку 

гендерної політики органів системи МВС». У заході взяли участь заступниці 

Міністра внутрішніх справ України Тетяна 

Ковальчук та Катерина Павліченко, 

координатор проектів ОБСЄ в України Генрік 

Вілладсен, Надзвчиайний і Повноважний 

Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас 

Тиберг, очільниця Офісу ООН Жінки в 

Україні Домініка Стояноська, командувач 

Національної гвардії України Микола Балан, 

очільники та представники ДСНС України, 

Державної міграційної служби України, 

Державної прикордонної служби України, 

Національної поліції України, закладів вищої 

освіти сектора безпеки й оборони та інші. Під 

час заходу було обговорено результати 

впровадження політики гендерної рівності у 

структурах Міністерства внутрішніх справ. 

«МВС підтримує ідеї рівноправ'я у секторі безпеки та оборони. Одним із 

фундаментальних кроків у ґендерному паритеті стало прийняття нашою 

державою низки документів: Резолюції ООН 1325, державної програми та 

спільних документів співпраці Україна — НАТО. МВС стало одним із 

перших серед державних структур, хто затвердив власний план заходів на 

виконання резолюції ООН», – наголосила заступниця міністра внутрішніх 

справ Тетяна Ковальчук. 
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У ході конференції працювали п'ять секцій: “Презентації результатів роботи з 

упровадження ґендерної політики з 2018 по 2019 роки”, “Міжнародна 

підтримка реалізації 

ґендерної політики в органах 

системи МВС”, “Запобігання 

та протидія домашньому 

насильству: здобутки та 

виклики”, “Огляд реалізації 

пілотного проекту 

“Врахування ґендерного 

аспекту в закладах вищої 

освіти сектора безпека та 

оборони”, “Виклики та 

подальші плани на наступний 

рік” (робота у групах). 

Про стан впровадження 

ґендерної політики в системі ДСНС довів до відома присутніх на секції 

“Презентації результатів роботи з упровадження ґендерної політики з 2018 по 

2019 роки” заступник директора Департаменту персоналу ДСНС України 

Василь Фурман. Зокрема він зазначив, що, коли наша держава робить 

упевнені кроки вперед на шляху 

євроінтеграції, у Державній службі України з 

питань надзвичайних ситуацій гостро 

постало питання рівності прав чоловіків та 

жінок. Тож, підтримуючи дії Уряду щодо 

політики гендерної рівності, у ДСНС активно 

розпочався процес розширення прав і, перш 

за все, кар’єрних можливостей представниць 

прекрасної статі. 

Про здобутки та врахування ґендерного 

аспекту у життєдіяльності Національного 

університету цивільного захисту України 

доповів проректор з персоналу Андрій 

Титаренко під час роботи секції “Врахування 

ґендерного аспекту в закладах вищої освіти 

сектора безпека та оборони”. “НУЦЗ України 

бере активну участь у спільному проекті Кабінету Міністрів України, Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та НАТО «Уніфікація гендерної 

освіти у навчальних закладах сектору безпеки і оборони України». Ми 

активно здійснюємо заходи, що сприяють ґендерній рівності та збільшенню 

участі жінок в діяльності навчального закладу», - зазначив полковник Андрій 

Титаренко. 
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Активними учасницями міжнародного форуму стали також провідна 

фахівчиня відділу забезпечення соціально-гуманітарної роботи ОРС ЦЗ 

ДСНС, радниця Голови ДСНС з ґендерних питань Ніна Марушенко, провідна 

фахівчиня відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Вікторія 

Коленко, професорка кафедри психології діяльності в особливих умовах 

Ольга Скориніна-Погрібна. 

 

6-8 грудня у Харкові на базі СК «Локомотив» 

відбувся чемпіонат України з панкратіону та 

греплінгу. У змаганнях взяли участь понад 

чотирьохсот спортсменів з різних регіонів 

нашої держави. Спортсмени збірної команди 

Національного університету цивільного захисту 

України з боротьби самбо також взяли участь в 

цих змаганнях під керівництвом тренера - 

викладача кафедри фізичної підготовки 

Олександра Хмелюка. В запеклій боротьбі місця 

посіли: 

ІІІ місце у ваговій категорії до 84 кілограмів - 

Лисенко Олексій  (5-й курс факультету 

оперативно-рятувальних сил). 
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ІІІ місце у ваговій категорії понад 100 кілограмів – Жевжик Владислав  (4-й 

курс соціально-психологічного факультету). 

 

8 грудня у Харкові на базі СК «YOD» відбувся 

міжнародний турнір «KHARKOV SUMO 

OPEN». У змаганнях взяли участь спортсмени із 

декількох країн світу. Спортсмени збірної 

команди Національного університету 

цивільного захисту України з боротьби самбо 

також взяли участь в цих перегонах. В запеклій 

боротьбі місця посіли: 

І місце у ваговій категорії до 80 кілограмів 

виборов Бичков Станіслав (2-й курс факультет 

оперативно-рятувальних сил); 

ІІІ місце у ваговій категорії до 75 кілограмів 

посів Земляний Андрій (3-й курс факультет 

оперативно-рятувальних сил). 

 

 

9 грудня по вулиці 

Маковського, 2. Другий 

караул навчальної 

пожежно-рятувальної 

частини Національного 

університету цивільного 

захисту України об 20 год. 

09 хв. під керівництвом 

викладача-методиста – 

начальника караулу НПРЧ 

Вадима Вержака  виїхав на 

пожежу за першим 

номером виклику, де на 

площі 80 квадратних метрів 

горів гараж з автомобілем ВАЗ 21099. Після прибуття на місце виклику 

караул проводив роботу з гасіння пожежі, розборки та проливки будівельних 

конструкцій. До ліквідації пожежі було задіяні три відділення ДПРЧ – 7, АЦ 

та АНР НПРЧ.О 20:21 пожежу було локалізовано, а о 23:28 повністю 

ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти 

розповсюдженню полум'я на житловий будинок. 
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14 грудня згідно з Указом Президента України № 945/2006 від 10 листопада 

2006 року визнано Днем 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС. Саме 

цього дня було закінчено 

будівництво саркофагу над 

зруйнованим четвертим 

енергоблоком, саме цього дня 

відзначається мужність, 

самовідданість і високий 

професіоналізм тих, хто, 

ризикуючи власним життям, 

вступив у жорстоку боротьбу з 

вогняною стихією та її 

наслідками. 

Так, 11 грудня у сквері 

Героїв пожежних 

відбулися заходи з нагоди 

Дня вшанування 

ліквідаторів наслідків 

аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції. У 

заході взяли участь ректор 

Національного 

університету цивільного 

захисту України 

Володимир Садковий, проректор з персоналу Андрій Титаренко, старший 

науковий співробітник 

відділу науково-

методичного забезпечення 

професійної освіти науково-

методичного центру 

навчальних закладів сфери 

цивільного захисту 

Володимир Палюх (ректор 

навчального закладу 1990-

1998 рр.), співробітники - 

учасники ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, 

здобувачі вищої освіти. 
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14 грудня вшановують 

пам'ять тих, хто 

пожертвував своїм 

життям, захищаючи нас 

від атомного лиха, а 

також висловлюють 

щирі слова подяки всім 

ліквідаторам за 

мужність, героїзм, 

самовідданість. Так, 

слова вдячності та 

привітання отримали 

співробітники 

Національного університету цивільного захисту України Палюх Володимир 

Григорович, старший науковий співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення професійної освіти науково-методичного центру навчальних 

закладів сфери цивільного захисту; Кулєшов Микола Миколайович, 

професор кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного 

захисту; Тімченко Олександр Володимирович, головний науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової 

психології науково-дослідного центру; Христенко Віталій Євгенович, 

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру; Сенчіхін 

Юрій Миколайович, професор кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт; Кулаков Сергій Володимирович, завідувач курсів 

рятувальної та спеціальної підготовки; Чернуха Андрій Миколайович, 

викладач кафедри пожежної профілактики в населених пунктах; 

Мірошниченко В’ячеслав Вікторович, заступник декана факультету 

техногенно-екологічної безпеки; Дугін Олександр Миколайович, лаборант 

кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт; ветерани 

університету - Пащенко Едуард Іванович, Ляшевський Іван Олександрович, 

Мікіша Олексій Васильович, Олексєнко Іван Васильович. 

 

13 грудня у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна 

відбулася урочиста церемонія нагородження переможців ХXІ обласного 

конкурсу «Вища школа Харківщини - 

кращі імена». В урочистостях взяли 

участь голова Харківської 

облдержадміністрації Олексій Кучер, 

голова Харківської облради Сергій 

Чернов, представники керівництва 

Департаменту освіти і науки 

Харківської обласної державної 

адміністрації, ректори, викладачі, 
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студенти та курсанти закладів вищої освіти Харківщини. 

Активну участь в обласному 

конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» на 

здобуття звання переможця 

2018/2019 навчального року 

взяли науково-педагогічні 

працівники Національного 

університету цивільного захисту 

України. Загалом, учасниками 

конкурсу стали майже 170 

науково-педагогічних працівників 

із 30 закладів вищої освіти за 9 

номінаціями: «Декан 

факультету», «Завідувач 

кафедри», «Викладач 

гуманітарних дисциплін», 

«Викладач фундаментальних 

дисциплін», «Викладач 

професійно-орієнтованих 

дисциплін», «Науковець», 

«Молодий науковець», «Викладач 

(завідувач) кафедри фізичного виховання», «Завідувач бібліотеки». 

Так, переможницею ХXІ 

обласного конкурсу «Вища 

школа Харківщини – кращі 

імена» у номінації «Викладач 

фундаментальних дисциплін” 

стала професорка кафедри 

фізико-математичних 

дисциплін НУЦЗУ Валентина 

Кривцова, а переможцем у 

номінації “За шляхетний 

приклад служіння 

українському народові” став 

начальник навчально-методичного 

відділу Андрій Морозов. Протягом 

церемонії нагородження на сцені 

актової зали Харківського 

національного університету імені 

В.Н.Каразіна тривав святковий 

концерт, в якому взяли участь кращі 

творчі колективи Харківщини. 
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Довідка. Обласний конкурс «Вища школа Харківщини - кращі імена» 

заснований в 1999 році. Організатори конкурсу – Департамент науки і освіти 

Харківської облдержадміністрації, Рада ректорів вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону та Рада директорів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. Кандидатури 

переможців та дипломантів 

конкурсу затверджує обласна 

конкурсна комісія на підставі 

пропозицій експертних груп. 

За 20 років лауреатами та 

дипломатами конкурсу стали 

понад 1000 викладачів 

закладів вищої освіти. 

Слід зазначити, що науковці 

НУЦЗУ завжди гідно 

представляли свій навчальний заклад на обласному заході, причому були як 

переможцями, так і дипломантами конкурсу у різних номінаціях. Так, у 1999 

році переможцем у номінації «Викладач професійно-орієнтованих 

дисциплін» став професор Харківського інституту пожежної безпеки 

Володимир Палюх, у цій же номінації перемогу в 2000 році одержав 

професор Академії пожежної безпеки України Леонід Куценко. У 2002 році 

дипломантом у номінації «Завідувач кафедри» став доктор фізико-

математичних наук, професор Академії пожежної безпеки України Василь 

Ольшанський, а у 2003 році у тій же номінації – доктор технічних наук, 

доцент Академії пожежної безпеки України Олександр Ларін. У 2004 році 

дипломантом конкурсу у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» 

стала доктор технічних наук, професор кафедри фундаментальних дисциплін 

Академії цивільного захисту України Валентина Комяк. Дипломантом 

конкурсу у номінації 

«Молодий науковець» 2005 

року став кандидат технічних 

наук, викладач кафедри 

пожежної та технологічної 

автоматики Академії 

цивільного захисту України 

Сергій Бондаренко. У 2006 

році дипломантом конкурсу у 

номінації «Викладач 

гуманітарних дисциплін» 

стала кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри мовної 

підготовки Університету цивільного захисту України Наталія Кринська. У 

номінації «Науковець» 2007 року дипломантом став доктор технічних наук, 
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професор, головний науковий співробітник Університету цивільного захисту 

України Юрій Абрамов, у 2008 році у тій же номінації дипломантом 

конкурсу став Леонід Куценко, а у 2009 році знову у тій же номінації 

дипломантом стала доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

соціальних і гуманітарних дисциплін Олена Рябініна. У 2010 році 

переможцем у номінації «Начальник кафедри» став доктор технічних наук, 

професор Олександр Ларін. Дипломантом конкурсу у номінації „Викладач 

професійно орієнтованих дисциплін” у 2011 році була кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 

Національного університету цивільного захисту України Олена Шароватова, 

а у 2012 році у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» перемогла 

доктор технічних наук, професор Валентина Кривцова. У 2013 році у 

номінації «Науковець» дипломантом конкурсу став доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії моніторингу 

надзвичайних ситуацій Олександр Тарасенко. У 2014 році дипломантом 

конкурсу у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» став 

професор кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного 

захисту Микола Кулєшов. У 2015 році у номінації “Начальник кафедри 

фізичної підготовки” переміг Микола Краснокутський. У 2016 році у 

номінації “Викладач фундаментальних дисциплін” перемогу здобула 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Ольга 

Скородумова. 2017 року перемогу у номінації “Викладач гуманітарних 

дисциплін” отримав доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах Валерій Боснюк, а переможцем у 2018 році у номінації “Викладач 

професійно-орієнтованих дисциплін” став професор кафедри управління та 

організації діяльності у сфері цивільного захисту Олександр Соболь. 
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14 грудня відбулися обласні заходи з нагоди Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС. У церемонії покладання 

квітів до пам'ятника жертвам і 

ліквідаторам аварії на 

Чорнобильській АЕС у 

Молодіжному парку взяли участь 

голова Харківської 

облдержадміністрації Олексій 

Кучер, голова Харківської 

облради Сергій Чернов, 

представники керівництва міста й 

області, установ та організацій 

міста, громадських 

чорнобильських об'єднань 

Харкова і Харківської області, 

ректори закладів вищої освіти, 

представники духовенства, 

студенти, харків'яни. Серед них 

— проректор з персоналу 

Національного університету 

цивільного захисту України 

Андрій Титаренко та начальник 

відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи Юрій Хуртов. 

Всі учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку, вшанували 

хвилиною мовчання пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. 

 

19 грудня до Національного університету цивільного захисту України з 

робочим візитом прибула делегація 

Державної пожежної служби 

Республіки Польща, до складу якої 

увійшли заступник Коменданта 

Державної пожежної охорони 

Люблінського воєводства Республіки 

Польща старший бригадир Петр 

Жмарц (голова делегації); 

представник Головної школи 

пожежної служби у Варшаві старший  
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бригадир Войцех Ярош; президент компанії з виробництва протипожежного 

та тренувального обладнання PHU 

Ślusarstwo" Владислав Радзик; 

директор компанії з виробництва 

протипожежного та тренувального 

обладнання PHU Ślusarstwo" 

Мартин Радзик. 

З боку ДСНС України до складу 

делегації увійшов Ярослав 

Кондауров, заступник директора 

Департаменту персоналу ДСНС 

України. 

Метою візиту є ознайомлення з 

матеріально-технічною базою НУЦЗ 

України, обговорення перспектив 

співпраці в рамках реалізації проекту 

№ 215/2019/ADM2019/M 

«Регіональні тренінгові порятунку - 

підтримка системи підготовки ДПО 

та професійних аварійних служб в 

Україні», що фінансується урядом 

Республіки Польща та реалізується 

за участі закладів вищої освіти 

ДСНС України, вивчення 

перспектив подальшого розвитку 

співпраці між Державною 

пожежною службою Республіки 

Польща та Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій у 

сфері професійної підготовки 

рятувальників та міжнародної 

технічної допомоги. 

19 грудня польська делегація 

зустрілась із ректором НУЦЗУ 

Володимиром Садковим, 

проректором з навчальної та 

методичної роботи Олегом 

Назаровим, побувала у навчальних та 

науково-дослідних лабораторіях, 

відвідала музей закладу вищої освіти. 
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20 грудня закордонні колеги візьмуть участь у ритуалі випуску магістрів 

університету. 

 

19 грудня на День Святого Миколая представники Національного 

університету цивільного захисту 

України відвідали своїх 

підшефних – вихованців 

Харківського обласного 

спеціалізованого навчально-

виховного комплексу для дітей з 

вадами слуху – Харківської 

спеціальної школи № 5. 

П'ятнадцятий рік поспіль триває 

тісна співпраця між 

Національним університетом цивільного захисту України та незвичайною 

школою. Цього дня малеча з 

нетерпінням чекала на зустріч зі 

своїми шефами: рятувальники у  

День Святого Миколая завітали із 

подарунками. Шефи привезли не 

тільки цінні подарунки, а й 

незвичайний сюрприз – цирковий 

номер. 
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«П'ятнадцять років поспіль 

триває наша співпраця, - зазначив 

начальник відділу виховної та 

соціально-гуманітарної роботи 

Юрій Хуртов. - Разом ми 

проводимо навчально-тренінгові 

заняття з безпеки 

життєдіяльності, тижні безпеки, 

дні цивільного захисту тощо. І 

щороку вдосконалюємо знання, вміння та навички своїх підшефних. Тож, 

хочеться побажати, аби надзвичайних ситуацій в житті наших підшефних 

було якомога менше, а шефи-рятувальники завжди будуть поруч». 

Представниця студентської ради університету Анастасія Мироненко бажала 

дітлахам світлого свята та завжди привітних усмішок і від курсантів та 

студентів передала цінні подарунки. Цього дня не залишились без подарунків 

і рятувальники: вихованці інтернату приготували для них концертні номери 

та новорічні пороби. Беззаперечно, така зустріч надовго запам’ятається 

малечі.„Ми завжди дуже раді нашим шефам і чекаємо на них із нетерпінням. 

– говорить заступник директора 

Галина Кукліна. – Вони уважно 

ставляться до наших проблем. 

Допомагають і матеріально, і 

фізично. Активну участь у 

цьому беруть курсанти 

університету. Протягом майже 

двох останніх років колектив 

університету допомагає 

впроваджувати розроблений 

нашими педагогами та учнями проект UPSHIFT Україна «Почути серцем» 

щодо першої інтерактивної української дактильної абетки. Він є успішним, і 

в цьому є заслуга НУЦЗУ”. У спільних планах роботи на наступний рік – 

проведення Дня цивільного 

захисту та занять для підшефних 

щодо їхньої безпеки 

життєдіяльності. Мабуть, ніякі 

слова вдячності не замінять 

щирої, непідробної радості, яку 

випромінювали дитячі очі. 

Значить, заради цього і варто 

жити, і творити добро… 
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19 грудня команда КВК Національного університету цивільного захисту 

України «Люди в погонах» взяла участь у «Зимовому Кубку» Харківської 

відкритої міської молодіжної ліги КВК, який проходив в палаці студентів 

НТУ «ХПІ». 

В останній грі календарного року за звання чемпіона «Зимового Кубку» 

змагалися 13 команд, які представили різні заклади вищої освіти 

Харківщини. 

Командам на даному етапі потрібно було підготувати один конкурс - 

«Візитну картку». Без сумніву, вихованці університету стали найкращими в 

даному етапі гри. Гучні оплески глядачів й високі оцінки журі – найвища 

нагорода команди за проявлену оперативність,імпровізацію й гарне почуття 

гумору. Наша команда стала переможцем «Зимового Кубку», і вкотре 

вихованці університету довели, що актуальність, нестандартний підхід, 

смішний матеріал - і все це через призму нашої служби - дає результат 

гарного виступу та поповнили свою скарбничку перемог ще одним трофеєм. 

Кожної гри, протягом сезону, який розпочався ще у вересні,команда КВК 

«Люди в погонах» доводить, що вихованці університету є найкращою 

командою клубу веселих та кмітливих міста Харкова. 

Побажаємо удачі нашій команді і пам'ятайте, що сміх і рятувальники 

подовжують життя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

20 грудня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся урочистий випуск магістрів. Сьогоднішній день став вирішальним у 

професійному становленні 136 вихованців університету – 26 курсантів, 92 

студентів та 18 слухачів магістратури, 69 випускників отримали диплом з 

відзнакою. Протягом цього року заклад вищої освіти ДСНС України 

випустив майже 1000 фахівців різних кваліфікацій та форм навчання. 

На урочистому заході були присутніми заступник директора Департаменту 

персоналу ДСНС України Ярослав Кондауров, делегація Державної 

пожежної служби Республіки Польща, до складу якої увійшли заступник 

Коменданта Державної пожежної охорони Люблінського воєводства 

Республіки Польща старший бригадир Петр Жмарц, представник Головної 

школи пожежної служби  

у Варшаві старший бригадир 

Войцех Ярош, президент компанії 

з виробництва протипожежного 

та тренувального обладнання 

PHU Ślusarstwo" Владислав 

Радзик, директор компанії з 

виробництва протипожежного та 

тренувального обладнання PHU 

Ślusarstwo" Мартин Радзик, 

начальник ГУ ДСНС України у 

Рівненській області Сергій Крук, 

ветерани, гості та батьки. 

У вітальному листі до випускників, 

яке зачитав від Голови Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій Миколи Чечоткіна 

заступник директора Департаменту 

персоналу ДСНС України Ярослав 

Кондауров, зазначено: “Від імені 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та себе 

особисто щиро вітаю науково-педагогічний склад, увесь персонал, а 
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особливо випускників магістратури Національного університету цивільного 

захисту України, із завершенням 

навчання, отриманням дипломів 

та спеціального звання "лейтенант 

служби цивільного захисту”.  

Випускники Національного 

університету цивільного захисту 

України  завжди відрізнялися 

сумлінним і професійним 

виконанням своїх посадових 

обов'язків, чесним і самовідданим 

відношенням до справи захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру. Переконаний, що 

життєвий шлях кожного з вас 

віднині набуде нового змісту, а 

отримані протягом навчання в 

магістратурі знання слугуватимуть 

надійним фундаментом для 

успішного професійно-службового 

зростання, міцним підґрунтям 

забезпечення надійного  

цивільного захисту на користь 

нашої держави та всього 

українського народу. Бажаю всім 

вам міцного здоров'я, родинного 

затишку, наснаги та життєвих сил 

здолати будь-які надзвичайні 

ситуації!”. 

Вітав випускників представник 

Головної школи пожежної служби у 

Варшаві старший бригадир Войцех 

Ярош та бажав їм наснаги, нових 

звершень та здобутків. 

Звертаючись до випускників-

магістрів, ректор НУЦЗУ 

Володимир Садковий наголосив: 

«Дорогі випускники! Сьогоднішнє 

свято є свідченням вашої 

багаторічної праці і наполегливого 

руху до оволодіння найвищою 

якістю професійних знань та умінь. Відтепер життєвий шлях кожного з вас 
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наповниться новим змістом, а отримані протягом навчання знання стануть 

міцним підґрунтям для професійного становлення. Цінуйте і шануйте своїх 

викладачів, педагогів і вихователів, зусиллями яких ґартувалася ваша 

майбутня професійна майстерність”. Він побажав випускникам добробуту, 

нових вагомих досягнень на професійній ниві в ім’я розвитку нашої держави. 

Серед випускників - головний екстремальний психолог Азербайджану - 

начальниця відділу організації 

медичної та психологічної 

допомоги Головного управління з 

організації ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій МНС 

Республіки Азербайджан, майор 

медичної служби Ханум Софієва. 

Нещодавно на базі Центру 

впровадження психотренінгових 

технологій вона пройшла 

спеціалізований соціально-

психологічний тренінг, щоб у 

подальшому розповсюдити свій 

досвід та використати отримані 

знання вдома. 

«Ще вчора, - ділиться своїми 

враженнями «новоспечений» 

лейтенант служби цивільного 

захисту Анна Плиско, - здавалося 

б, я була першокурсницею. 

Минуло майже шість років – і 

сьогодні я озираюсь і ніби 

переглядаю курсантський 

фотоальбом. Згадую своє активне 

життя в рідному університеті: 

участь у наукових товариствах, 

науково-практичних конференціях, 

і веселі концерти художньої самодіяльності, а основне — виступи у 

вокальному колективі “Аніма”.  
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Надовго запам’ятаються заняття з основ екології, безпеки об'єктів 

будівництва, управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, захист 

магістерської роботи тощо. І це активне життя не закінчується, а 

продовжується. Попереду – нелегка робота у ГУ ДСНС України у 

Харківській області. Та, незважаючи на буденні труднощі, я завжди житиму в 

серці зі своїм НУЦЗУ». 

Учасників та гостей свята вітали вокальний ансамбль «Аніма» та 

танцювальний колектив «Флейм», супроводжував захід духовий оркестр 

університету. 
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Шановні колеги! 
 

Прийміть щирі вітання з Новим 2020 роком та світлим і 

радісним християнським святом - Різдвом Христовим, 

святами, що об’єднують у собі і наше дитинство, і наше 

сьогодення, і мрії про майбутнє! 

Ми входимо у новий відлік часу, оцінюючи й аналізуючи 

пройдене, підбиваючи підсумки року, що минає. 

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати: 2019 рік був 

не легким і прожитий він недарма. Він був насичений 

подіями, напруженою працею, глибоким змістом та 

звершеннями. Минулий рік подарував нам радість 

зустрічей та відкриттів, перемог і досягнень, новий 

професійний та життєвий досвід. 

Бажаю вам та вашим родинам сімейного щастя, земних щедрот, новорічних див. 

Тож нехай Новий 2020 рік буде щедрим на цікаві плани та творчі успіхи, принесе з 

собою смак нових перемог, упевненість у правильності обраної мети та енергію для 

її досягнення. Тільки вперед, скільки вистачить сил та наснаги, а колектив, я 

впевнений, повністю поділяє мою думку. 

І, звичайно, жодних надзвичайних ситуацій на службі та вдома. 

З Новим роком! 

 

Ректор НУЦЗ України       Володимир Садковий 

 

Шановні колеги, дорогі ветерани! 
 

Вітаю вас із Різдвом Христовим та Новим 2020 роком! 

Для всіх нас рік, що завершується, був сповнений важливих подій, звершень та 

плідної праці на благо українського народу. Завдяки 

оперативності та високому професіоналізму особового складу 

органів та підрозділів цивільного захисту Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій гідно виконує поставлені 

завдання. 

Хочу подякувати всім за врятовані людські життя, професійне 

виконання службового обов’язку. Переконаний, що і в 

наступному році ваша відданість справі та готовність у будь-

яку мить прийти на допомогу і надалі служитимуть в ім’я 

порятунку людей. 

Зичу вам та вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, 

щастя, нових успіхів та здійснення всіх мрій. 

Нехай 2020 рік стане для всієї України роком миру, злагоди та процвітання. 

 

Голова ДСНС України        Миколо Чечоткін 

 


