СІЧЕНЬ
11 січня начальник навчально-науково-виробничого центру Національного
університету цивільного захисту України Світлана Домбровська та
завідувачка кафедри менеджменту Вікторія Шведун побували у
Національному університеті «Острозька Академія» та мали зустріч з
ректором Ігорем Пасічником. Під час зустрічі були обговорені питання участі
співробітників
університету
у
Міжнародній
науково-практичній
інтернет-конференції
«Державне
управління у сфері цивільного
захисту: наука, освіта, практика», яка
відбудеться 18-19 березня 2020,
публікації в збірнику наукових праць
«Вісник НУЦЗУ: Серія державне
управління», а також розробка
наукового
напряму
у
сфері
державного управління державною
інформаційною безпекою. Після завершення зустрічі відбулося знайомство з
Острозькою академією, історія створення якої сягає сивої глибини віків,
дивує усіх гостей невловимою та незбагненною аурою, гармонійністю
хитросплетіння середньовіччя та модерну.
16 січня виповнилось 85 років Борису Петровичу Бронішевському. На
сьогодні ім’я цієї відомої, заслуженої,
скромної та напрочуд порядної людини
відомо не тільки на Україні, а й далеко за її
межами. «Наш бойовий командир–
орденоносець» - саме так ласкаво і нині
називають всі, хто знають, Бориса
Петровича Бронішевського - начальника
циклу бойової та тактико-спеціальної
підготовки
Харківського
пожежнотехнічного училища МВС України ім. Г.І.
Петровського, а сьогодні – ветерана
пожежної
охорони,
ветерана
Національного університету цивільного
захисту України. Вітали шановану людину
представники Національного університету
цивільного захисту України на чолі із
начальником кафедри піротехнічної та
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спеціальної підготовки Ігорем Толкуновим. Із досьє Б. П. Бронішевського
Народився Борис Петрович Бронішевський 16 січня 1935 року у станиці
Запорізька Темрюкського району Краснодарського краю.
У 1955 році закінчивши з відзнакою Харківське пожежно-технічне училища
МВС СРСР, «новоспечений» лейтенант продовжив свою службову діяльність
у стінах рідної альма-матер курсовим офіцером. Протягом 1959-1970 років
Борис Петрович обіймає посаду викладача пожежно-профілактичного циклу
Харківського пожежно-технічного училища МВС СРСР, а протягом 19701980 років - старшого викладача пожежно-профілактичного циклу
Харківського пожежно-технічного училища МВС СРСР. У 1966 році закінчує
з відзнакою вечірнє відділення хімічного факультету Харківського
державного університету ім. Горького. Його дипломна робота «Розчинність
солей цезію у водно-спиртових розчинах» була позитивно оцінена
державною комісією, а її результати увійшли до 6-томного довідника з хімії.
З 1980 року Борис Петрович є начальником циклу військових дисциплін і
фізичної підготовки навчального закладу. У 1981 році він закінчує Вище
Владикавказьке військове командне Краснознаменне училище ім. С.М.
Кірова МВС СРСР, отримує спеціальність “Командна, загальновійськова”,
кваліфікацію – “Офіцер мотострілкових військ”. А у 1990 році Борис
Петрович очолив цикл бойової і тактико-спеціальної підготовки
Харківського пожежно-технічного училища МВС СРСР.
У 1992 році полковник Бронішевський пішов на заслужений відпочинок.
Протягом сорокарічної праці в пожежній охороні Борис Петрович доклав
багато зусиль для створення належних умов навчання і практичної
підготовки курсантів. Пам’ятаємо, як в середині 90-х років на карті
колишнього Радянського Союзу часто виникали «гарячі точки». Майже
завжди під керівництвом Бориса Петровича оперативно направлявся
об’єднаний батальйон Харківського пожежно-технічного училища охороняти
громадський порядок. Двічі батальйон навчального закладу виїжджав на
Закавказзя. Загострювалися стосунки між азербайджанцями та вірменами:
перший раз до міста Казах (1988р.), вдруге – до Нагірно-Карабаської
автономної області (1989р.). Чого коштувала робота підрозділу ХПТУ в
Спітаку, де був землетрус з чисельними людськими жертвами! Тоді була
надана допомога тисячам людей. Зі Степанокерта прибули до Харкова в день
виводу радянських військ з Афганістану.
Керівництво країни гідно оцінило роботу батальйону: вісім курсантів та
офіцерів отримали урядові нагороди. Найвищої – ордена Червоної Зірки було
удостоєно командира Бронішевського. Протягом сорокарічної служби в
рідному навчальному закладі на його рахунку понад 100 заохочень, 11
медалей та орден. Серед них також медаль ”Ветеран праці”, медаль ”За
відмінну службу по охороні громадського порядку”, медалі “За бездоганну
службу” І, ІІ, ІІІ ступенів.
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А ще - багато років Борис Петрович був солістом народного танцювального
колективу ХПТУ. Вимогливим не лише до себе, а й до підлеглих. Побатьківськи справедливим, з дотриманням уставних взаємовідносин. Як
викладач, добре знаний на своєму предметі спеціальної хімії, він умів просто
й доступно розкрити тему, навіть зі складними хімічними формулами.
Сьогодні випускники називають його «бойовим командиром –
орденоносцем». Після звільнення зі служби Борис Петрович підтримує
постійний тісний зв’язок з колективом університету та бере активну участь у
патріотичному вихованні курсантів, подальшому розвитку історикокультурної спадщини та музейної справи навчального закладу.
Біографія Бориса Петровича є однією з тих, що завжди була, є і буде
прикладом для наслідування. Великі результати його діяльності, вражаючі,
відчутні, значить, недарма живе людина, неперевершений його авторитет.
Особливо у наш екстремальний час багатющий досвід Бориса Петровича,
його високий професіоналізм та талант педагога, як ніколи, потрібний не
тільки вихованцям, а й викладачам університету. Є, в кого вчитись. І
майбутні рятувальники вчаться. А він - завжди в одній порі: такий же
енергійний, по-курсантськи підтягнутий, щирий співрозмовник.
З 2 - 17 січня 34 співробітники Національного університету цивільного
захисту України пройшли стажування у підрозділах Головного управління
ДСНС України у Харківській області. Захід було проведено на підставі вимог
настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,
затвердженої наказом МНС України від 01.07.2009 № 444, та листа
Національного університету цивільного захисту України від 13.12.2019 №
08/4133.
Головною метою стажування стало закріплення теоретичних знань
співробітників НУЦЗ України, набуття ними професійних навичок на
визначених посадах та використання отриманого досвіду під час виконання
посадових обов’язків. Після закінчення стажування було узагальнено
підсумки стажування та надано пропозиції щодо його покращення на
кожного співробітника НУЦЗ України, підготовлено характеристики, де було
відображено виконану стажистами роботу.
Представники НУЦЗУ набували фаху у таких підрозділах ГУ ДСНС України
у Харківській області, як Управління запобігання надзвичайним ситуаціям,
Управління реагування на надзвичайні ситуації, Управління організації
заходів цивільного захисту, Управління персоналу та інших.
22 січня у Харкові біля монумента Тарасу Шевченку відбулися урочистості з
нагоди державного свята — Дня Соборності України. У заході взяли участь
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голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер, голова
Харківської обласної ради Сергій Чернов, представники керівництва
Харківської міської ради, воїни АТО та ООС, представники громадськості,
жителі Харкова. Серед присутніх — ректор Національного університету
цивільного захисту України Володимир Садковий та проректор з персоналу
університету Андрій Титаренко.
Довідка. 22 січня в Україні
відзначають
річницю
проголошення
Акта
Злуки
Української Народної Республіки
та Західно-Української Народної
Республіки.
Офіційне
проголошення
Акта
Злуки
відбулось 22 січня 1919 року на
Софійській площі у Києві. Злука
задекларувала
об’єднання
українських земель в одній
державі та продемонструвала соборницькі прагнення українців обох частин
України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини.
23 січня 2020 року викладачі кафедри пожежної тактики та аварійнорятувальних робіт НУЦЗ України взяли участь у спільному практичному
занятті з рятувальниками 6-ДПРЧ.
Практичне заняття відбулося у
рамках
дисципліни
«Рятувальні
роботи при надзвичайних ситуаціях»
з теми «Рятувальні роботи при ДТП з
легковими автомобілями на мосту
(шляхопроводі)»
для
здобувачів
вищої освіти групи ПГПБс-16-242.

Заняття проводилось із залученням
спеціальної
аварійно-рятувальної
машини легкого типу САРМ-Л на
базі шасі FORD RANGER, який
укомплектований усім необхідним
сучасним
аварійно-рятувальним
обладнанням.
Студенти
ознайомились із оснащенням та
тактико-технічними
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характеристиками САРМ-Л на базі шасі FORD RANGER. На навчальному
полігоні моделювалась ДТП з легковими автомобілями на мосту та
відпрацьовувались дії рятувальників з фіксації та стабілізації автомобіля в
умовах, коли передня його частина знаходитись на прірвою.
За опублікованими у січні 2020 року результатами досліджень всесвітнього
рейтингу університетів Webometrics Ranking Web of Universities
Національний університет цивільного захисту України посів 73 місце серед
318 закладів вищої освіти України та 10 місце серед вишів Харкова.
Це найкращий показник серед ЗВО силових структур. Рейтинг складається
на підставі декількох показників, одним з яких є місце університету у
рейтингу
цитування
за
профілями у Google Scholar,
де ми посіли 24 місце серед
українських вишів.
Як відомо, вебометричний
рейтинг університетів світу
(Webometrics
ranking
of
world’s universities) – один з
найбільш
авторитетних
рейтингів
міжнародних
рейтингів університетів світу.
Він існує вже 18 років
поспіль. Рейтинг Webometrics публікується двічі на рік (у червні-липні і
січні-лютому) та охоплює близько 25 тисяч університетів з усього світу.
Головна ідея рейтингу полягає в оцінюванні наукової, навчальної та
соціальної
місії
університетів
опосередковано
через
показники
представленості університету у веб-просторі.
Результати рейтингу дають оцінку присутності університету в Інтернеті,
рівень значності та відкритості публікацій університету в науковому
всесвітньому середовищі та рівень цитування публікацій науковців
університету за показниками наукометричної бази Google Scholar та бази
наукових періодичних видань «Scopus». Також оцінюється якість та вага
науково-освітнього контенту розміщеного на веб-ресурсах закладу вищої
освіти.
29 січня в Національному університеті цивільного захисту України відбулась
семінар-нарада із начальниками курсів, заступниками начальників курсів,
командирами навчальних взводів щодо питань організації виховної та
соціально-гуманітарної роботи з особовим складом курсу.
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Розпочав нараду проректор з персоналу Андрій Титаренко і визначив
пріоритетні напрями виховної
роботи
у
курсантських
підрозділах.
Майстер-клас
“Комунікативно-професійна
компетенція працівника служби
цивільного захисту” провела
завідувач
кафедри
мовної
підготовки Ірина Богданова. У
ході
заходу
також
було
доведено інформацію про зміни
в українському правописі.
Начальник відділу виховної та
соціально-гуманітарної
роботи
Юрій Хуртов окреслив основні
напрями патріотичного виховання
особового складу.
У ході заняття начальник відділу
зв'язків зі ЗМІ та роботи з
громадськістю Сергій Мішенін та
провідний
фахівець
відділу
Вікторія Коленко довели до відома
присутніх
інформацію
про
внесення змін щодо наочної агітації у курсантських підрозділах та
розміщення інформації про життєдіяльність курсантських підрозділів на

сайтах університету. Психолог сектора психологічного забезпечення Іван
Пономаренко провів бесіду щодо психологічної профілактики негативних
психічних станів.

28-29 січня науковці науково-дослідної лабораторії екстремальної та
кризової психології Національного університету цивільного захисту України
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на базі Центру впровадження психотренінгових технологій спільно із
фахівцями сектора психологічного забезпечення продовжують проведення
тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання
завдань
за
призначенням
в
надзвичайних
ситуаціях».
Учасниками
тренінгу
стали
рятувальники ДПРЗ-2 ГУ ДСНС
України у Рівненській області.
У ході заходу було використано
комп’ютерну симуляцію ліквідації
надзвичайних ситуацій різного
походження (за приклад було взято
ліквідацію наслідків пожежі на
Рівненській АЕС, що сталася
цьогоріч у квітні). Також було
реалізовано
паралельний
моніторинг
психофізіологічного
стану рятувальників та рівня
стресу
за
допомогою
смартгодинників – стрестрекерів
(Emwatch) та поліграфа.
Учасники
тренінгу
протягом
заходу
засвоїли
інноваційні
експрес-методи
адаптації
до

7

надзвичайних умов, підвищили свою стресостійкість, відпрацювали
психологічну витривалість та навички ефективної психологічної
самодопомоги та взаємодопомоги, а також отримали сертифікати.
31 січня 2020 року 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 Національного університету цивільного захисту України.
Так, захистив своє дисертаційне
дослідження
Шевчук
Руслан
Богданович з теми "Економічний
механізм державного регулювання
в
умовах
виникнення
надзвичайних
ситуацій"
та
Кришталь Дмитро Олександрович
з теми "Механізми державного
управління
науково-технічним
потенціалом
вищої
школи
України". Науковий керівник обох
здобувачів – начальник ННВЦ
Національного університету цивільного захисту України, доктор наук з
державного управління, професор, заслужений працівник освіти України
Домбровська Світлана Миколаївна.
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ЛЮТИЙ
5 лютого Фахівці та курсанти Національного університету цивільного
захисту України разом із учнями Харківської спеціалізованої школи № 5, де
навчаються діти з порушенням слуху, за участі представників засобів масової

інформації розпочали створення низки навчальних відеопродуктів з безпеки
життєдіяльності мовою жестів.
Так, 05 лютого на базі університету відбулися навчально-тренінгові заняття з
безпеки життєдіяльності для педагогів та учнів незвичайної школи, що
включили три етапи: правила користування вогнегасниками та гасіння
імітованої
пожежі;
відпрацювання
алгоритму
дій
при
виявленні
вибухонебезпечних предметів, правила
безпеки під час перебування біля
водоймищ. Це лягло в основу створення
навчальних відеопродуктів — роликів
для пересічних громадян з порушенням
слуху про правила безпеки життя.
Старшокласники спеціальної школи для
курсантів-випускників
провели
майстер-класи з опанування деяких “азів” дактильної абетки: як за
допомогою мови жестів продемонструвати слова, словосполучення і цілі

речення під час виникнення надзвичайної ситуації (пожежа, я глуха людина,
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допоможіть, невідомий предмет, задимлення тощо). Такий навчальний
відеопродукт стане у нагоді майбутнім рятувальникам. Адже будь-яка
надзвичайна ситуація може статися з людиною, що не чує. Тоді рятувальник
повинен зрозуміти постраждалого з пошкодженням слуху, аби вчасно та
якісно надати йому необхідну допомогу, а може, й врятувати життя.
7 лютого відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття
наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за
спеціальністю “Механізми державного управління" у спеціалізованій вченій
раді Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України.
Так,
захистила
своє
дисертаційне
дослідження
Савченко
Наталія
Володимирівна з теми "
Механізми
формування
та
реалізації сервісно-орієнтованої
державної політики у сфері
зайнятості
населення
в
Україні".
Науковий
консультант – доктор наук з
державного управління, доцент
Карпенко
Олександр
Валентинович.
Цього ж дня успішно захистила свою дисертаційну роботу Карлаш Вікторія
Вікторівна з теми " Механізми державного регулювання у сфері охорони
здоров’я населення України". Науковий керівник – доктор наук з державного
управління, професор Шведун Вікторія Олександрівна.
8 лютого у рамках масштабного вечора боксу у Києві відбувся турнір
“Чемпіон всього один”. У заході
взяли участь 8 найсильніших
боксерів нашої держави. Серед
них — курсант 3-го курсу
факультету пожежної безпеки
Національного
університету
цивільного захисту України
Родіон Гузько. У фінальному
поєдинку на звання чемпіона
Родіон поступився Руслану
Белінському і став другим у
десятці найсильніших боксерів
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України.
Курсант Гузько є вихованцем тренера університету з кікбоксингу,
інтерконтинентального чемпіона з боксу, викладача кафедри фізичної
підготовки університету Валентина Головка.

14 лютого у клубі Національного університету цивільного захисту України
пройшли зіркові ігри факультетів. 6 команд усіх факультетів та навчальнонауково-виробничого центру взяли участь у п'яти конкурсах - “Відгадай
слово”,
“Пісня-перевертень”,
Зірка факультету”, “Бонусне
питання” та творче завдання
“Найкраща пародія”. У І турі
взяли
участь
по
два
представники від команд. Один
із них, слухаючи музику у
навушниках,
повинен
був
відгадати слово за артикуляцією
губ іншого учасника. У ІІ турі
учасники розпізнавали пісню у
вигляді “перевернутого” трека.
Кожній команді під час ІІІ туру на екрані транслювалося фото відомої зірки.
Після чого на екрані з'являлося фото цієї зірки, поєднане зі світлиною всім
знайомої людини з відповідного факультету. Тож, учасники команди
протягом однієї хвилини вгадували, хто “захований” у цьому портреті.
Бонусне питання “Який процент студентів та курсантів спить на парах”, на
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яке відповідали учасники конкурсно-розважальної програми, викликало
неабияке пожвавлення у залі. Свої творчі таланти продемонстрували
представники команд під час
останнього туру “Найкраща
пародія”.
Всі учасники команд спіймали на
сцені свою зіркову мить, так як
добре
підготувались.
І
компетентному журі, до якого
увійшли заслужений працівник
культури України, кандидат
мистецтвознавства,
старший
викладач кафедри режисури
Харківської державної академії культури Вікторія Бугайова, заступник
начальника відділу виховної та
соціально-гуманітарної
роботи
університету Тетяна Андреєва та
начальник
клубу
Антон
Мирошниченко,
довелось
важкувато обрати найкмітливішу
та
найерудованішу
командупереможницю. Але конкурс є
конкурс.
Так, у номінації “Креативна
команда”
перемогу одержала
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команда “Luxury Face” факультету оперативно-рятувальних сил, у номінації
“Оригінальна команда” кращою стала команда “Свої люди” факультету
техногенно-екологічної безпеки, “Артистичною” стала команда “Своя лінія”
факультету пожежної безпеки, перемогу у номінації “Гумористична
команда” отримала команда навчально-науково-виробничого центру “Агенти
004”, “Ерудованою” стала команда факультету цивільного захисту “Beverly
Hills”, а також вона отримала приз глядацьких симпатій. Переможцем шоуконкурсу “Зіркові ігри факультетів — 2020” стала команда “Псих ON”
соціально-психологічного факультету.
15 лютого у сквері на пр. Науки відбувся захід з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав.
У покладанні квітів на Меморіальному комплексі загиблим у Демократичній
Республіці Афганістан взяло
участь
представники
керівництва
області,
міста,
ветерани локальних воєн, АТО
та ООС, керівники силових
структур і закладів вищої освіти,
представники
органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
громадськості
та
молоді.
Учасниками церемонії стали
ректор
Національного
університету цивільного захисту України Володимир Садковий, проректор з
персоналу Андрій Титаренко, а також ветерани навчального закладу.
31 рік 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.
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Подія сталася 15 лютого за адресою: смт. Пісочин, вулиця Заводська, 11/155А. Перший караул навчальної пожежно-рятувальної частини Національного
університету цивільного захисту України о 05 год. 52 хв. під керівництвом
викладача-методиста – начальника
караулу НПРЧ Дениса Михайлова
виїхав на пожежу за вказаною
адресою, де на загальній площі 300
квадратних метрів горіли дерев'яні
конструкції даху, перекриття та
внутрішніх
конструкцій
двоповерхової нежитлової будівлі.
Особовий склад караулу займався
гасінням
пожежі,
пркладкою
рукавних ліній, роботою зі стволами,
розбиранням та розкриванням
конструкцій
та
проливкою.
Взаголом на гасіння пожежі було
подано 6 стволів типу "Б". До
ліквідації пожежі були залучені
2 АЦ ДПРЧ-7, 2 АЦ ДПРЧ-6, 1
од. АД-30, 2 АЦ ДПРЧ-3, 1 АЦ
ДПРЧ-32, 1 АЦ ДПРЧ-4, 1 АЦ
смт. Песочин, АЦ та АНР НПРЧ,
оперативний
штаб
пожежогасіння.
15-16 лютого у Києві відбулися Всеукраїнські змагання з боксу. У заході
взяли участь понад 50 спортсменів із різних регіонів нашої держави.
Активними
учасниками
спортивних
перегонів
стали
вихованці
Національного університету цивільного захисту України. У запеклій боротьбі
перемогу здобули курсант 1-го курсу факультету оперативно-рятувальних
сил Середа Микола у ваговій категорії 66,7 кілограмів; студент 2-го курсу
факультету пожежної безпеки Стадник Константин у ваговій категорії 57
кілограмів; студент 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил
Стадник Денис.
Срібло вибороли курсант 2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил
Авраменко Микита у ваговій категорії 66,7 кілограмів; курсант 1-го курсу
факультету цивільного захисту Целуйко Ілля та курсант 3-го курсу
факультету пожежної безпеки Харченко Віктор.
Всі вони є вихованцями тренера університету з кікбоксингу,
інтерконтинентального чемпіона з боксу, викладача кафедри фізичної
підготовки Валентина Головка.
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18 лютого у залі засідань урядових комітетів Будинку Уряду відбулася
робоча нарада щодо інтегрування ґендерного компоненту в роботу органів
сектора безпеки та оборони. Очолив зібрання Віце-прем'єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.
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На засіданні були присутніми заступники міністерств та відомств різних
галузей, урядовий уповноважений з питань гендерної політики, представники
Апарату Ради Національної безпеки і оборони України, НАТО в Україні,
ООН Жінки в Україні та урядового офісу координації європейської та
євроатлантичної інтеграції, ректори та проректори закладів вищої освіти
сектора безпеки та оборони. Активними учасниками наради стали
представники Національного університету цивільного захисту України —
проректор з персоналу Андрій Титаренко та начальниця кафедри психології
діяльності в особливих умовах Ліна Перелигіна.
У вступному слові Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Дмитро
Кулеба окреслив пріоритети державної
ґендерної політики та інтеграції ґендерного
компоненту в діяльність органів та
навчальних закладів сектора безпеки та
оборони.
Учасники зібрання обговорили шляхи
інтегрування ґендерного компоненту в
систему навчання та підвищення кваліфікації
військовослужбовців,
працівників,
яким
присвоєно спеціальні звання, та державних
службовців, які входять до складу сектора
безпеки та оборони, а також створення
Центру ґендерних компетенцій в секторі
безпеки та оборони як інструменту
забезпечення
ґендерної
компетентності
відповідно до національної політики у сфері
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, а також стандартів НАТО.
Про здобутки та врахування ґендерного
аспекту у життєдіяльності Національного
університету цивільного захисту України
доповів проректор з персоналу Андрій
Титаренко. “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 прав та можливостей
жінок і чоловіків, розпочали роботу зі створення «Ґендерного паспорта
НУЦЗУ» та працюємо над питаннями щодо розробки і затвердження
складової ґендерної компетентності відповідно до професійної специфіки
різних підрозділів ДСНС України та впровадження ґендерної політики до
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програм підвищення кваліфікації для фахівців усіх посад та рівнів системи
ДСНС України», - зазначив полковник Андрій Титаренко.
20

лютого

делегація

з

ВП

«Южноукраїнська АЕС» побувала в
Національному
університеті
цивільного захисту України. До
складу
делегації
увійшли
начальник відділу пожежної
безпеки ВП «Южноукраїнська
АЕС» Юрій Шевченко та
заступник
начальника
цеху
вентиляції та кондиціонування
повітря
Михайло
Савілюк,
очолив - головний інспектор

«Южноукраїнська АЕС» Ігор
Панін.
Гості зустрілись із ректором
університету
Володимиром
Садковим. В ході робочої
зустрічі відбулася презентація
університету та було обговорено
перспективи
подальшої
співпраці. Також гості побували
в музеї НУЦЗУ.

19-20 лютого на базі Національного університету цивільного захисту
України відбулися змагання з гирьового спорту у залік Спартакіади–2020
ДСНС України серед працівників органів та підрозділів цивільного захисту.
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Захід зібрав понад 120 спортсменів із різних регіонів нашої держави, які
продемонстрували свою силу у поштовху та ривку гирі вагою 32 кілограми.
На спортивних перегонах були присутніми представники ДСНС України,
керівництва
Харківської
обласної
державної
адміністрації,
Харківської
обласної
організації
фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» України,
ветерани, курсанти і студенти.
На урочистому відкритті змагань
учасників
вітав
ректор
університету
Володимир
Садковий та бажав яскравих
перемог.
19 лютого відбулося засідання
мандатної комісії і зважування
спортсменів. 20 лютого у клубі
університету
нагородили
переможців змагань з гирьового
спорту у залік Спартакіади-2020
ДСНС України серед працівників
органів та підрозділів цивільного
захисту.
Серед
відомих
спортсменів-гирьовиків останніх
років – чемпіон України Сергій Фінке (нині – співробітник ГУ ДСНС
України у Кіровоградській області), призерка світу, суддя змагань
Спартакіади-2020
Анастасія
Онацька
(співробітниця ГУ ДСНС
України у Харківській
області), призер України,
чемпіон
змагань
з
гирьового спорту у залік
Спартакіади ДСНС-17,
18,19, магістр НУЦЗУ
Дмитро Усачов, срібний
призер України 2018 та
2019 років Роман Волков,
курсант 2-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил.
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У запеклій боротьбі І місце у загальнокомандному заліку посіла команда
Національного
університету цивільного
захисту
України.
5
представників НУЦЗУ,
які стали учасниками
змагань,
принесли
команді
жадану
перемогу. Серед них І
місця посіли Дмитро
Усачов
у
ваговій
категорії до 73 кілограмів
та Роман Волков у ваговій категорії до 68 кілограмів, срібло отримав
Олександр Світченко у
ваговій категорії до 78
кілограмів,
а
також
бронзу отримали Богдан
Гордієнко
у
ваговій
категорії
до
63
кілограмів та Артем
Шестопалов у ваговій
категорії
до
73
кілограмів.
Вони
є
вихованцями
заслуженого
тренера
України, чемпіона світу з гирьового спорту, старшого викладача кафедри
фізичної підготовки НУЦЗУ В'ячеслава Кононовича.
Срібним призером змагань з гирьового спорту у залік Спартакіади-2020
ДСНС України стала
команда Львівського
державного
університету безпеки
життєдіяльності,
бронзу
виборола
команда
Управління
ДСНС
України
у
Волинській області.
На
урочистому
нагородженні
присутніх вітали творчі
колективи НУЦЗУ, а
захід
супроводжував
духовий оркестр університету.
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21 лютого Караул навчальної пожежно-рятувальної частини НУЦЗУ
здійснив виїзд на гасіння пожежі. Подія сталася за адресою: вул. Соснова, 22.
Четвертий караул навчальної пожежно-рятувальної частини Національного
університету цивільного захисту України о
22 год. 01 хв. під керівництвом викладачаметодиста – начальника караулу НПРЧ
Миколи Золочевського виїхав на пожежу за
першим номером виклику, де на загальній
площі 15 м2 горів дах приватного будинку.
По прибуттю на місце виклику караул подав
1 ствола «Б» на гасіння пожежі. Взагалі на
гасіння пожежі було подано 2 ствола типу
"Б".
Особовий склад караулу займався
гасінням пожежі та проводив роботу з
розбирання та проливання конструкцій. До
ліквідації пожежі були задіяні чергові караули 3–ДПРЧ та НПРЧ.
22 лютого майже 400 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:
Вінницької,
Дніпропетровської, Запорізької,
Кіровоградської,
Сумської,
Харківської
областей,
які
виявили
бажання
стати
рятувальниками. Багато з них
прибули
із
Донецького
і
Луганського регіонів.
День відкритих дверей для
майбутніх абітурієнтів, їхніх
батьків та гостей розпочався у
головному корпусі вишу під
супровід духового оркестру.
Присутні
ознайомились
із
презентаціями та досягненнями
факультетів і науково-дослідних
лабораторій
навчального
закладу, із виставкою навчально-методичної літератури для абітурієнтів,
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отримали вичерпну інформацію від представників консультативного пункту
та безпосередньо науково-педагогічних працівників кафедр щодо питань
вступу до НУЦЗУ. Наразі
підготовка фахівців здійснюється
за першим (бакалаврським),
другим (магістерським) освітньопрофесійними рівнями та третім
(доктор філософії) освітньонауковим рівнем вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти НУЦЗ
України
навчаються
за
спеціальностями:
«Цивільна
безпека», «Пожежна безпека»,
«Хімічні технології та інженерія», «Психологія», «Екологія», «Технології
захисту навколишнього
середовища»,
«Публічне
управління
та
адміністрування», «Туризм», за 21 освітньо-науковими та освітньопрофесійними програмами.
Майбутні
абітурієнти
ознайомились
зі
славетною
історією одного із найстаріших в
Україні
вишу
пожежнорятувального профілю, який має
понад
90-річний
досвід
підготовки
рятувальників,
традиціями університету, його
випускниками,
навчальноматеріальною 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.
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
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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
навчальнотренувального
полігону
університету
на
вулиці
Баварській, 7. Вони стали
очевидцями показових занять
майбутніх
рятувальників
з
відпрацювання
вправ
щодо
організації
розмінування
території від вибухонебезпечних
предметів,
проведення
саморятування з 4-го поверху навчальної башти та евакуації постраждалих з
висотних будівель, евакуації постраждалих у складних ландшафтних умовах,
гасіння пожеж на автомобільному транспорті, організації проведення
водолазних спусків, а також фахівці продемонстрували роботу ланки
газодимозахисної служби у зоні задимлення.
Після побаченого та почутого гості із задоволенням смакували
«курсантською» їжею - смачним кулішем.

24 лютого Днями на базі центру впровадження психотренінгових технологій
НУЦЗУ психологами сектора психологічного забезпечення та науководослідної лабораторії екстремальної та кризової психології було проведено
психологічний тренінг для членів збірної команди університету з пожежноприкладного спорту.
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Даний
тренінг
був
розроблений
та
проведений напередодні
навчально-тренувального
збору
та
участі
у
Чемпіонаті України з
пожежно-прикладного
спорту. Враховуючи те,
що до складу команди
входять
курсанти
та
студенти з різних курсів,
найбільша
увага
приділялася командній згуртованості та підвищенню командного духу.
Також детально відпрацьовувалися питання саморегуляції та допомоги при
виникненні
синдрому
передстартового стану.
Цей
синдром
проявляється у вигляді
інтенсивного
хвилювання,
тривоги,
страху, невпевненості у
собі і своїх партнерах по
команді, що в результаті
призводить
до
незадовільного
результату виступу. Психологи спрямовували спортсменів на перемогу та
командну взаємодопомогу.
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26 лютого на засіданні спеціалізованої вченої
ради Д 41.085.01 при Одеській державній
академії будівництва та архітектури відбувся
захист
дисертації
доцентом
кафедри
наглядово-профілактичної
діяльності
факультету цивільного захисту Національного
університету цивільного захисту України
Отрошем Юрієм Анатолійовичем на здобуття
наукового
ступеня
доктора
наук
за
спеціальністю
05.23.01
–
будівельні
конструкції, будівлі та споруди.

28 лютого медичні працівники Національного університету цивільного
захисту України стали учасниками практичного заняття з відпрацювання дій
медичного персоналу медико-санітарної частини університету у випадку
виявлення хворого на нову коронавірусну
інфекцію COVID-19 під час проведення
амбулаторного прийому. Заняття відбулося
відповідно до методичних рекомендацій щодо
заходів з недопущення занесення і поширення
серед особового складу органів та підрозділів
цивільного захисту ДСНС захворювань,
спричинених
новою
коронавірусною
інфекцією, а також наказу МОЗ України “Про
затвердження та впровадження стандартів
медичної допомоги при коронавірусній
хворобі 2019”.
Так, у ході занять
було теоретично та
практично
відпрацьовано виявлення основних клінічних
проявів та епідеміології нової коронавірусної
інфекції, дії щодо забезпечення готовності до
проведення протиепідемічних заходів, визначення
випадку нової коронавірусної інфекції, порядок
дій медичного персоналу медико-санітарної
частини під час виявлення хворого на
амбулаторному прийомі, а також визначено
основні підходи у лікуванні хворого, його
ізоляцію та евакуацію до профільного закладу
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охорони здоров'я.
Протягом занять було відпрацьовано заходи, направлені на запобігання
виникненню нової коронавірусної інфекції у лазареті медико-санітарної
частини та проведення дезінфекційних заходів для профілактики
захворювань на коронавірус.
Як зазначив начальник медико-санітарної частини університету, також було
сформовано алгоритм оповіщення та взаємодії керівництва і персоналу
медико-санітарної частини НУЦЗУ із відомчими та профільними установами
охорони здоров'я міста.
28 лютого професор департаменту соціальної роботи університету Монмута,
міжнародний інструктор з надання психологічної допомоги у надзвичайних
ситуаціях Американського Червоного Хреста (Нью Йорк, США), стипендіат
програми Фулбрайт Майкл Кронін із робочим візитом відвідав Національний
університет цивільного захисту
України.
Професор Кронін поділився
досвідом
надання
першої
психологічної
допомоги
в
надзвичайних
ситуаціях
на
території
США
під
час
терористичної атаки 11 вересня
та урагану Катріна, міжнародних
місій у Конго та Палестині. Під
час спілкування зі студентами та
курсантами соціально-психологічного факультету університету було
обговорено особливості надання психологічної допомоги вразливим групам
населення, а також американський колега розповів про свою співпрацю з
представниками Українського Червоного Хреста та надав корисні поради
щодо попередження професійного вигорання майбутніх фахівців.
Під час другої частини візиту представники науково-дослідної лабораторії
екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру поділилися
своїм досвідом роботи у надзвичайних ситуаціях. Начальник лабораторії
Світлана Лєбєдєва розповіла про алгоритми психологічної допомоги
постраждалим під час Скнилівської трагедії, особливості евакуації
постраждалих внаслідок вибухів артилерійських складів, руйнування
багатоповерхових будинків, вибухів на шахтах та продемонструвала
можливості Центру впровадження психотренінгових технологій НУЦЗУ.
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Майкл Кронін визначив високий професіоналізму українських колег,
обговорив з ними питання взаємодії з іншими спеціальними службами,
проблеми психологічної підготовки дітей до дій у надзвичайних ситуаціях та
наголосив на перспективності подальшого співробітництва з науководослідною лабораторією університету.

26-29 лютого тривав візит делегації навчально-науково-виробничого центру
Національного університету цивільного захисту України, до складу якої
увійшли
начальниця
центру,
професорка Світлана Домбровська,
завідувачка кафедри менеджменту,
професорка Вікторія Шведун та

ад’юнкт ННВЦ Віктор Палюх, до
Вищої
школи
міжнародних
стосунків та суспільної комунікації
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м. Хелм Республіки Польща.
У ході візиту делегації навчально-науково-виробничого центру університету
відбулася зустріч із ректором, професором
Міхалом Голосом, під час якої було узгоджено
пункти
угоди про співпрацю між
Національним
університетом
цивільного
захисту
України
і
Вищою
школою
міжнародних
стосунків
та
суспільної
комунікації м. Хелм Республіки Польща,
узгоджено представлення на реєстрацію до
Міністерства юстиції р. Польща перший
номер
сумісного
наукового
журналу
«INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN SOCIO-ECONOMIC
SPHERE», а також взято участь у
Міжнародному науково-практичному семінарі
«Транскордонна співпраця Україна-Польща в
науковому, методичному та суспільнокомунікаційному напрямі».
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БЕРЕЗЕНЬ
2 березня Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
ухвалило рішення щодо акредитації освітньої програми “Цивільний захист”
за спеціальністю 263 Цивільна безпека щодо підготовки докторів філософії в
Національному університеті цивільного захисту України. Національне
агентство, ознайомившись із відомостями про самооцінювання закладу вищої
освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій, акредитувало
освітню програму строком на 5 років. Так, уперше в нашій державі НУЦЗ
України отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми “Цивільний
захист” за спеціальністю 263 Цивільна безпека третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти.

2

березня

в

Навчально-науково-виробничому центрі Національного
університету цивільного захисту
України
відбулося
урочисте
вручення дипломів магістрам 2020
року, які знаходяться на державній
службі та здійснювали навчання за
замовленням
Національного
агентства
України
з
питань
державної служби. 7 випускників
спеціальності
281
«Публічне
управління
та
адміністрування»
отримали дипломи, 1 з них – з
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відзнакою.
Протягом навчання вони оволоділи теоретичними знаннями, практичними
навичками й уміннями стосовно публічного управління та адміністрування,
зокрема у сфері цивільного захисту, екологічної безпеки, соціального та
гуманітарного розвитку тощо.
Із напутніми побажаннями до молодих фахівців звернувся проректор з
навчальної та методичної роботи, кандидат психологічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України Олег Назаров. 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, підприємств та
організацій нашої держави. Олег Олександрович побажав успіхів у
подальшій роботі та бути гідними звання Випускника Національного
університету цивільного захисту України.
5 березня у малій залі Харківської міської ради привітали зі святом захисту
прав жінок. Так, за вагомий внесок у розвиток освіти та науки, досягнення
високих показників у службовій діяльності, активну участь у проведенні
міських заходів Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради
було нагороджено представниць Національного університету цивільного
захисту України, а саме: начальницю відділу економіки і фінансів Ларису
Чистякову та завідувачку кафедри менеджменту навчально-науково29

виробничого центру Вікторію Шведун. Подякою міського голови було
заохочено
інженерку
з
науковотехнічної
інформації
відділу
інформатизації та комп'ютерних систем
навчання
центру
інформаційних
технологій
університету
Тетяну
Золочевську
та
старшу
наукову
співробітницю
науково-дослідної
лабораторії екстремальної та кризової
психології Діану Похілько.
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5 березня відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття
наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за
спеціальністю «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони
громадського
порядку»
у
спеціалізованій
вченій
раді
Д
64.707.03 Національного університету
цивільного захисту України.
Так, захистила своє дисертаційне
дослідження
Помаза-Пономаренко
Аліна
Леонідівна
з
теми
"ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА
СИСТЕМА
ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНОЮ
БЕЗПЕКОЮ
РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ". Науковий консультант – начальник ННВЦ Національного
університету цивільного захисту України, доктор наук з державного
управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська
Світлана Миколаївна.
Цього ж дня успішно захистив свою дисертаційну роботу Капелюшний
Сергій Анатолійович з теми "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО КЕРІВНОГО СКЛАДУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ" Науковий керівник – доктор наук
з державного управління, професор Бєлай Сергій Вікторович.
Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!
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6 березня у клубі Національного університету цивільного захисту України
привітали співробітниць зі святом захисту прав жінок. Вітаючи працівниць
університету, ректор Володимир Садковий зазначив, що 8 березня — це
свято захисту прав жінок, свято
їхніх професійних досягнень та
утвердження
в
нашому
суспільстві.
Володимир
Петрович
вручив
нагороди
працівницям
закладу
вищої
освіти та подякував за їхню
плідну працю у справі підготовці
кадрів для служби цивільного
захисту. Учасниць та гостей
свята вітали творчі колективи
університету.
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9 березня у Харкові відзначили
206-ту річницю народження
Тараса Шевченка. Захід, який
пройшов
біля
пам’ятника
Кобзарю, зібрав жителів міста,
представників
громадських
організацій,
духовенства,
обласної та міської влади. Серед
них — перший проректор
Національного
університету
цивільного захисту України
Володимир Коврегін, проректор
з персоналу Андрій Титаренко.
На великому екрані, встановленому біля пам’ятника, показали
документальний фільм про Тараса Шевченка із серії «Великі українці». Після
цього відбулися виступи народних колективів області.
27 березня Карантин науці не завада: курсанти НУЦЗУ посіли перші місця
на конкурсі наукових робіт.
Курсанти нашого університету здобули перемогу у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з української мови.
Галузева конкурсна комісія визнала кращим дослідження «Дискурс
рятувальника та його реалізація в україномовних медіа» Людмили Півень та
Олександра Короля. Обоє навчаються на другому курсі факультету
цивільного захисту НУЦЗУ.
Науковий керівник роботи доцент кафедри мовної підготовки Олена Лептуга
зазначила:
«Це конкурс, у якому змагаються здебільшого студенти філологічних
факультетів. Тим цінніша наша перемога, адже наукова розвідка отримала 90
зі 100 балів – це найкращий результат з поміж 37 конкурсних робіт з усієї
України».
Це не перший здобуток нашого університету в подібному конкурсі.
Минулоріч студентки соціально-психологічного факультету Надія
Шеховцова й Ірина Білецька під керівництвом Олени Лептуги вибороли два
третіх місця.
Усі переможці – активні учасники наукового товариства кафедри мовної
підготовки.
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КВІТЕНЬ
6 квітня Днями курсанти Національного університету цивільного захисту
України здобули перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному
році з української мови.
Галузева конкурсна комісія визнала кращим дослідження «Дискурс
рятувальника та його реалізація в україномовних медіа» вихованців
Національного університету цивільного захисту України Людмили Півень та
Олександра Короля. Вони — здобувачі вищої освіти 2-го курсу факультету
цивільного захисту НУЦЗУ. Їхнім науковим керівником є доцент кафедри
мовної підготовки Олена Лептуга. Так, з-поміж 37 конкурсних робіт з усієї
України наукова розвідка вихованців кафедри мовної підготовки стала
найкращою, а Людмила Півень та Олександр Король отримали диплом І
ступеня.
Як зазначив проректор з наукової роботи Володимир Андронов, молоді
науковці Національного університету цивільного захисту України в
дистанційному режимі станом на 06 квітня 2020 року вже отримали 39
призових місць з різноманітних галузей та спеціальностей:
І-х місць – 8,
ІІ-х місць – 10,
ІІІ-х місць – 21.
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань
і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році триває, тож чекаємо на
результати!
11 квітня Під таким гаслом розпочався волонтерський рух в Національному
університеті цивільного захисту України. У цей непростий для всього світу
період понад 600 здобувачів вищої освіти університету, які наразі навчаються
дистанційно,
виявили
бажання
допомогти ближньому. Поруч із
курсантами та студентами у сусідній
квартирі
чи
будинку
можуть
опинитись люди, які не в змозі
допомогти собі самим, це — люди
похилого віку, інваліди та інші
верстви населення, що опинились у
складній життєвій ситуації. Тож,
озброївшись
масками
та
рукавичками, вихованці НУЦЗУ
зможуть сходити в аптеку за ліками, сплатити за комунальні послуги,
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придбати продукти харчування або надати якийсь інший вид посильної
допомоги.
Залишайтесь вдома — ми вам допоможемо!
12 квітня курсанти НУЦЗУ в умовах карантину надають посильну допомогу
тим, хто її сьогодні потребує. Так, курсантка факультету пожежної безпеки
Альона Бондаренко відвідала свою сусідку 82-річну
бабусю, що мешкає у м. Лисичанськ Луганської
області і залишилась у своїй домівці сама. Тож,
вихованка університету придбала їй продукти
харчування, поспілкувалась із нею та дізналася про її
стан здоров'я.
13 квітня курсанти 3-го та 5-го курсів факультету
оперативно-рятувальних сил, пожежної безпеки,
цивільного захисту та соціально-психологічного
факультету розносили
від благодійного фонду
продовольчі пакети для ветеранів праці в
Індустріальному та Холодногірському районах
Харкова. Пакети отримали понад 10 людей
похилого віку. Цього ж дня курсант 3-го курсу
факультету цивільного захисту Владислав
Кись розносив безкоштовні маски, що були
передані народним депутатом Олексієм
Красовим працівникам поліції та ДСНС.

Тож, озброївшись масками та рукавичками, вихованці НУЦЗУ надають
необхідну допомогу людям похилого віку, ветеранам, самотнім громадянам,
тим, хто її сьогодні потребує.
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13 квітня співробітники Національного університету цивільного захисту
України у рамках волонтерського руху, що розпочався в університеті у цей
непростий для всіх людей період,
відвідали ветерана Другої світової
війни Семена Івановича Мішеніна,
який мешкає у Московському районі
Харкова. В умовах карантину дідусь
залишився у своїй домівці сам. Тож,
начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та
роботи з громадськістю НУЦЗУ
Сергій Мішенін та провідний фахівець
цього ж відділу Вікторія Коленко, а
також начальник відділу виховної та соціальногуманітарної роботи Юрій Хуртов відвідали
шанованого ветерана, поспілкувались із ним,
взнали про стан здоров'я, а також надали необхідну
допомогу.
У цей непростий для всіх людей період багато хто
із літніх громадян, що мешкають поруч із вами,
залишились сам-на-сам зі своїми проблемами.
Тож, не зволікайте: якщо можете придбати їм
продукти харчування та ліки, сплатити за
комунальні послуги або надати якусь іншу
необхідну допомогу — зробіть це!
17 квітня
Шановні колеги!
Прийміть теплі, щиросердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня

пожежної охорони!
Цей день – усенародне свято, про що свідчать
вагомий копіткий досвід ветеранів, неприхована
вдячність громадян за врятовані життя та майно,
за гідне виконання службового обов’язку.
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 викарбовано в історію. Хочу
подякувати ветеранам пожежної охорони. Ваші
фахові знання та безцінний досвід є надзвичайно
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важливими у пожежно-рятувальній справі.
Сердечно вітаю славних ветеранів, науково-педагогічних працівників та
співробітників університету, які готують висококваліфікованих спеціалістів майбутніх фахівців рятувальної справи.
Бажаю доброго здоров’я, витримки, життєвої вдачі, невичерпної наснаги у
реалізації високої гуманної місії.
Привітання Голови ДСНС України Миколи Чечоткіна з Великоднем!
Шановні колеги, дорогі ветерани!
З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть мої найщиріші
вітання і побажання Божого благословення, здоров’я і добробуту! Сердечно
бажаю, щоб переможний дух надії,
радості,
всепрощення
і
надалі
супроводжували Вас і Ваші родини,
давав сили, енергію, наснагу для
добрих і корисних справ на добробут і
процвітання нашої рідної України.
Нехай
радісні
Пасхальні
дні
покладуть благодатні початки нових
перемог і звершень на Вашому
життєвому шляху.
Бажаю Вам щастя і радості, віри і
благополуччя! Нехай чудесне свято Великодня принесе любов та світло у
Ваші родини, щирість та добро у взаємини, а Боже благословення буде
запорукою перемоги та миру на нашій землі і духовного відродження нашої
держави! Христос воскрес!
Голова

МИКОЛА ЧЕЧОТКІН
27-29 квітня триває онлайн візит
експертної
групи
Національного
агентства із забезпечення якості вищої
освіти до Національного університету
цивільного захисту України для
проведення
акредитаційної
експертизи
із
використанням
технічних
засобів
відеозв’язку.
Метою онлайн зустрічі фахівців
Національного
агентства
із
забезпечення якості вищої освіти є
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проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «261 Пожежна
безпека» за першим рівнем вищої освіти освітніх програм «Пожежогасіння та
аварійно-рятувальні роботи», «Аудит
пожежної та техногенної безпеки»,
«Пожежна безпека».
Контактною особою від НУЦЗ
України з усіх питань, пов’язаних із
акредитацію трьох освітніх програм,
є
гарант
освітньо-професійної
програми «Пожежна безпека».
Під час проведення акредитаційної
експертизи тривають закриті онлайн
зустрічі із гарантами освітньопрофесійних програм, керівництвом,
адміністративним
персоналом,
допоміжними
структурними
підрозділами,
представниками
органів
студентського
самоврядування
закладу
вищої
освіти, безпосередньо зі здобувачами
вищої освіти очної та заочної форм
навчання, викладацьким складом
трьох ОПП, а також із роботодавцями
за напрямами підготовки.
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ТРАВЕНЬ
8 травня
Дорогі ветерани! Шановні колеги!
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.
У ці дні дякуємо тим, хто відбивав нацистську навалу на передовій, хто
працював у тилу, хто не здавався на окупованих територіях та робив внесок у
спільну перемогу, знаходячись у підпіллі. Щиро бажаємо сил і здоров’я
нашим ветеранам та дітям війни.
Щиро бажаю здоров’я та сил нашим ветеранам, а всім нам – мирного неба.
8 травня ректор Національного університету цивільного захисту України
Володимир Садковий взяв участь у заході з нагоди Дня пам'яті і примирення.
Очільник університету став учасником урочистої церемонії покладання
квітів, що відбулася на священному для кожного харків’янина місці Меморіалі Слави.
У заході, який тривав у відповідності до карантинних обмежень, взяли участь
командири (начальники) органів військового управління, військових частин,
військово-навчальних закладів та установ.

8 травня у режимі онлайн в Національному університеті цивільного захисту
України відбувся персональний розподіл для подальшого проходження
служби в органах (підрозділах) ДСНС України випускників 2020 року за
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освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр», а також слухачів магістратури
управління, ад'юнктури і докторантури.
До складу комісії з проведення
розподілу
увійшли
ректор
Національного
університету
цивільного
захисту
України
генерал-лейтенант
служби
цивільного захисту Володимир
Садковий, директор департаменту
персоналу
Державної
служби
України з надзвичайних ситуацій
Олександр Доценко, заступник
директора департаменту персоналу
–
начальник
відділу
комплектування та проходження служби ДСНС Ярослав Кондауров,
начальник відділу власної безпеки та протидії корупції ДСНС Анатолій
Семикопний, начальник відділу освіти та науки департаменту персоналу
ДСНС Юрій Рись, представники
підрозділів персоналу ГУ (У)
ДСНС України в областях та м.
Київ
та
підрозділів
безпосереднього підпорядкування
ДСНС.
Завдяки попередній кропіткій
роботі, проведеній керівництвом
університету, факультетів, курсів,
сектора по роботі з перемінним
складом
університету
з
курсантами-випускниками, досить
швидко відбувся розподіл.
У 2020 році в НУЦЗУ розподілу підлягають 4 ад'юнкти, 1 докторант, 24
слухачі магістратури управління, 20 магістрів, 129 бакалаврів.
14 травня Співробітники кафедри спеціальної хімії та хімічної технології
Національного університету цивільного захисту України Олена Тарахно та
Максим Кустов взяли участь в онлайн-нараді робочої групи експертів у
рамках проекту ОБСЄ з підвищення готовності України при реагуванні на
загрози хімічного, радіаційного та біологічного характеру. Учасниками
наради стали координатори проекту з ОБСЄ та національні експерти з ДСНС,
Державної прикордонної служби, Міжнародної організації «Червоного
хреста», Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя, а також інших
установ, що спеціалізуються на забезпеченні цивільної безпеки в Україні.
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Робоча група обговорила проблемні питання розробки рекомендацій щодо
підготовки фахівців РХБ захисту у навчальних закладах ДСНС та створення
загальнодержавного підходу до реагування на надзвичайні ситуації
хімічного, радіаційного та біологічного характеру. Поєднання міжнародного
та державного досвіду дозволить підвищити якість підготовки фахівців
цивільного захисту в НУЦЗУ.
15 травня У рамках Концепції Національного університету цивільного
захисту України щодо розвитку міжнародного співробітництва науковці
навчально-науково-виробничого центру університету сумісно із Балтійською
Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія) ініціювали проведення спільної X
Міжнародної
науково-практичної
конференції молодих учених та
студентів
«Час
викликів
та
можливостей: проблеми, рішення
перспективи», яка розпочалася 15
травня
в
режимі
онлайн.
Учасниками онлайн-заходу стали
науковці з Чехії, Норвегії, Польщі,
Узбекистану, Казахстану, Кіпру,
України, Латвії та інших країн.
Вітали
учасників
конференції
начальник навчально-науково-виробничого центру доктор наук державного
управління,
професор
Національного
університету
цивільного
захисту
України
Світлана
Домбровська
та
професор кафедри публічного
адміністрування
у
сфері
цивільного захисту, доктор наук
державного
управління,
професор
університету
Володимир Мороз. Також для
участі у науковому форумі було
відібрано
міжнародною
редакційною колегією статті
ад’юнктів НУЦЗУ Віктора Палюха та Станіслава Пороки.
Робота онлайн-конференції триватиме у чотирьох секціях: “Економіка і
фінанси”, “Правоведення”, “Психологія, педагогіка, соціальна робота”,
“Туристичний і готельний бізнес”.
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16 травня Наукова діяльність в Національному університеті цивільного
захисту України є одним з пріоритетних напрямів діяльності ЗВО.
Сьогодні НУЦЗ України є флагманом в системі ДСНС та закладів вищої
освіти зі специфічними умовами
навчання за результатами науководослідної, інноваційної та патентної
діяльності.
Університет
займає
лідируючі позиції в національних та
міжнародних рейтингових системах за
наукометричними
та
абсолютними
показниками
наукової
активності
співробітників.
В університеті сформувався унікальний
науковий потенціал: докторів наук – 42,
кандидатів наук – 191, професорів – 28,
доцентів та старших дослідників – 150. Кожного року вже традиційно
співробітниками університету захищається 3 докторські та близько 10-ти
кандидатських дисертацій. В університеті зосереджена найбільша кількість
докторів та кандидатів наук України з профільних спеціальностей (пожежна
безпека та цивільний захист).
Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру та
ад’юнктуру, яка відповідно до вимог нормативних документів успішно
проліцензована за 5 спеціальностями:
– галузь знань 26 Цивільна безпека за двома спеціальностями 261 Пожежна
безпека та 263 Цивільна безпека;
– галузь знань 18 Виробництво та технології спеціальність 183 Технології
захисту навколишнього середовища;
– галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 053
Психологія;
– галузь знань 28 Управління та адміністрування спеціальність 281 Публічне
управління та адміністрування.
Сьогодні в університеті проходять підготовку 4 особи в докторантурі та 33 –
в ад’юнктурі.
Для можливості захисту власних ад’юнктів (аспірантів) та докторантів, а
також зовнішніх здобувачів наукових ступенів в університеті успішно
функціонують чотири спеціалізовані вчені ради з розгляду кандидатських і
докторських дисертацій за 6-ма спеціальностями: пожежна безпека,
цивільний захист, екологічна безпека, психологія діяльності в особливих
умовах, механізми державного управління, ДУ у сфері державної безпеки та
охорони громадського порядку.
В Національному університеті цивільного захисту України створені всі
передумови для здійснення наукових публікацій співробітниками та
42

здобувачами вищої освіти у власних фахових наукових періодичних
виданнях: «Проблеми надзвичайних ситуацій», «Вісник НУЦЗУ. Серія
Державне управління», науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна
безпека», індексуються провідними наукометричними базами світу та
включені до категорії Б Переліку фахових видань МОН України.
В 2020 році на базі університету вперше проведено міжнародну науковопрактичну конференцію «Problems of Emergency Situations», в рамках якої
буде опубліковано спецвипуск наукового видання з індексацією в
наукометричній базі Scopus.
Університет є патентовласником понад 300 патентів та щорічно отримує
понад 50 патентів України на винаходи та корисні моделі. На базі
університету започатковано та успішно проведено Відкритий конкурс на
кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, присвячений
Дню винахідника та раціоналізатора України. Окрім цього до Дня науки
України проводяться конкурси на кращу монографію, виставковий науковий
експонат.
В університеті створені умови для наукового зростання здобувачів вищої
освіти та молодих вчених в рамках роботи відповідного товариства,
чисельність якого становить понад 350 осіб. Вже дев’ять років поспіль
університет є базовим з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт та Всеукраїнської олімпіади МОН України зі спеціальностей
«Цивільний захист» та «Пожежна безпека».
Молоді вихованці університету в 2019/20 році посіли 60 призових місць та
отримали дипломи переможців з різноманітних галузей науки
Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів, що є значним досягненням
враховуючи специфіку підготовки фахівців в університеті. За результатами
участі у такому конкурсі у 2018/2019 році університет посів 8 місце серед
ЗВО в Україні.
Щорічно оновлюється наукова експозиція університету та презентується на
Міжнародному виставковому форумі «Пожтех/Технології захисту»,
спільному українсько-польському проекті «Наукові пікніки», заходах з
нагоди святкування Дня рятівника та інших.
Університет постійно покращує свої показники в міжнародних рейтингових
системах і зараз займає 74 місце в системі World Ranking of Universities
(Вебометрикс) та 91 в наукометричній базі Scopus, що є одним з найкращих
показників серед ЗВО України зі специфічними умовами навчання.
Також в університеті постійно оновлюється матеріально-технічна база:
створюються нові лабораторії та інтерактивні комплекси, успішно
функціонує єдиний в Україні центр впровадження психотренінгових
технологій.
Тож сьогодні Національний університет цивільного захисту України є
потужною платформою для вирішення усього спектру завдань освітньо43

наукового та інноваційного спрямування для стійкого розвитку цивільного
захисту України.
Це є результатом злагодженої роботи колективу університету, його наукових
та науково-педагогічних працівників.
Шановні колеги! Ваш високий професіоналізм знайшов достойне місце як в
Україні, так і за її межами. Бажаємо Вам перш за все здоров’я, нових
наукових досягнень, творчих успіхів, невичерпної енергії та оптимізму!
28 травня в навчально-науково-виробничому центрі НУЦЗУ відбулися
передзахисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня
доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальністю
«Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського
порядку» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного
університету цивільного захисту України. Засідання спеціалізованої вченої
ради пройшло в онлайн-режимі.
Так, представив своє дослідження Торічний Вадим Олександрович з теми
“Інформаційне забезпечення державної безпеки України в умовах
трансформаційних викликів і загроз”. Науковий консультант – доктор наук з
державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту
навчально-науково-виробничого центру Шведун Вікторія Олександрівна.
Цього ж дня доповідали Москалюк Сергій Володимирович з теми
"Механізми реалізації державної енергетичної політики України" (науковий
керівник – доктор наук з державного управління, професор, завідувач
кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчальнонауково-виробничого центру Майстро Сергій Вікторович); Лободенко
Катерина Вікторівна з теми "Механізми правозахисної державної політики
України" (науковий керівник – доктор наук з державного управління,
начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-наукововиробничого центру Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна); Крук Олена
Володимирівна з теми "Державне регулювання міжнародної міграції
висококваліфікованих кадрів" (науковий керівник – доктор наук з
державного управління, доцент, перший проректор Національного
університету
цивільного
захисту
України
Коврегін
Володимир
Володимирович); Корецький Юрій Олександрович з теми "Державне
регулювання забезпечення безпеки в умовах виникнення надзвичайних
ситуацій" (науковий керівник – начальник ННВЦ Національного
університету цивільного захисту України, доктор наук з державного
управління, професор, заслужений працівник освіти України Домбровська
Світлана Миколаївна); Копанчук Олена Євгенівна з теми "Механізми захисту
національних інтересів України у сфері міжнародних відносин" (науковий
керівник – начальник ННВЦ Національного університету цивільного захисту
України, доктор наук з державного управління, професор, заслужений
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працівник освіти України Домбровська Світлана Миколаївна); Домарацький
Михайло Богданович з теми "Державне управління забезпеченням безпеки
критичної інфраструктури в Україні" (науковий керівник – доктор наук з
державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту
навчально- науково-виробничого центру Шведун Вікторія Олександрівна);
Апостол Олександр Іванович з теми "Механізми державного управління
конкурентоспроможністю економіки України" (науковий керівник – доктор
наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту
навчально- науково-виробничого центру Шведун Вікторія Олександрівна).
29 травня У 2019/2020 навчальному році молоді науковці Національного
університету цивільного захисту України стали активними учасниками
конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС.
Зважаючи на карантинні заходи, запроваджені на території України,
вихованці університету в дистанційному режимі отримали два І місця та
дипломи І ступеня, а саме: у номінації «Цивільна безпека» перемогла
курсантка Дар’я Баштова, у номінації «Бойова, військова, пожежна та
аварійно-рятувальна техніка» отримав перемогу курсант Олег Карась. Для
участі у конкурсі від університету було направлено ще дві наукові роботи,
автори якої отримали заохочувальні сертифікати.
Вітаємо переможців конкурсу та їх наукових керівників! Бажаємо подальших
успіхів і творчої наснаги!
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ЧЕРВЕНЬ
1 та 2 червня під головуванням провідного співробітника УкрНДІЕП Пісні
Л.А. відбулися захисти кваліфікаційних робіт 15 здобувачів вищої освіти, які
навчалися за освітньою програмою
«Екологічна безпека» за освітнім
ступенем «бакалавр» денної форми
навчання.
Як здобувачами, так і іхніми
керівниками
були
враховані
практично усі попередні зауваження,
саме тому захист кваліфікаційних
робіт пройшов досить успішно.
Вперше в історії факультету захист
кваліфікаційної роботи відбувався
на підставі матеріалу практики,
проведеної на території Франції,
який був оцінений на «відмінно» з
максимально високим серед усіх
підсумковим балом – 99. У цілому
переважна більшість майбутніх
екологів отримала саме таку оцінку.
Це – Акімова Катя, Коробкіна
Карина, Кузнецова Аліна, В’юнник
Олександра, Росколотько Анастасія,
Дмитрієва
Даша,
Байдужий
Володимир, Олива Дарина, Першко
Надія.
Керівництво
факультету
та
кафедри
охорони
праці
та
техногенно-екологічної
безпеки
щиро вітають своїх вихованців з
такою важливою подією в їх житті та
бажають їм всього найкращого.

12 червня Днями в Дніпропетровському університеті внутрішніх справ
відбувся Всеукраїнський конкурс МВС на краще правниче видання. Цьогоріч
рішенням конкурсної комісії дипломом ІІІ ступеня за номінацією
«Монографія» відзначено видання авторського колективу навчальнонауково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту
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України
–
монографію
«Уніфікація
правового
механізму
України
та
Республіки Польща щодо
зміцнення
національної
безпеки».
Автори
–
Домбровська
С.М.,
Нікіпєлова Є.М. і ПомазаПономаренко А.Л.
Цим
учені
поповнили
скарбничку
рейтингових
здобутків
Національного
університету
цивільного
захисту України. Вітаємо їх і
бажаємо подальших успіхів на теренах науки!
12 червня в НУЦЗУ відбувся випуск курсантів-психологів Національної
академії Національної гвардії України, які отримали робітничу спеціальність
“Рятувальник-верхолаз”. 13 курсантів та 3 викладачі Національної академії
Національної
гвардії
України
отримали свідоцтво про закінчення
курсів рятувальної та спеціальної
підготовки на базі НУЦЗУ.
Під час навчання вони набули
практичних навичок щодо роботи в
опорному та безопорному просторі,
методів та способів рятування
постраждалих з висоти, а також
опанували
методику
евакуації
постраждалих з фунікулерів та канатних доріг.
Обидва виші системи МВС готують спеціалістів, які стоять на варті безпеки
життя та спокою наших громадян. Така тісна співпраця НАНГУ та НУЦЗУ
триває багато років поспіль і сприяє
як обміну досвідом у справі
підготовки всебічно розвинених
фахівців, так і вихованню справжніх
патріотів нашої держави.
Під
час
випускного
екзамену
курсанти
Національної
академії
Національної
гвардії
України
відпрацювали отримані навички
рятувальної верхолазної підготовки.
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13 червня У зв’язку із послабленням карантину та дозволом Міністерства
освіти і науки України на проведення засідань спеціалізованих вчених рад 13
червня 2020 року об 11.00 розпочалися захисти дисертаційних досліджень на
здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного
управління
за
спеціальністю
«Механізми державного
управління»
у
спеціалізованій
вченій
раді
Д
64.707.03
Національного
університету цивільного
захисту України.
Так, представила своє
дослідження
Худоба
Олександра Василівна з
теми «Державна політика
забезпечення права на
охорону здоров’я хворих
на деменцію в Україні: механізми формування та реалізації». Науковий
консультант – доктор наук з державного управління, професор, перший
заступник Львівського регіонального інституту державного управління
НАДУ при Президентові України Сушинський Олександр Іванович.
Цього
ж
дня
успішно
захистила свою дисертаційну
роботу
Соломко
Юлія
Іванівна з теми «Механізми
надання
адміністративних
послуг
засобами
електронного урядування».
Науковий керівник – доктор
економічних наук, професор
кафедри
менеджменту
Львівського
регіонального
інституту
державного
управління
НАДУ
при
Президентові
України
Борщук Євген Михайлович.
На заході було дотримано всіх вимог та рекомендацій Міністерства охорони
здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
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15 червня
Шановні випускники закладів вищої освіти цивільного захисту!
Прийміть сердечні вітання з нагоди чергового випуску Національного університету
цивільного захисту України!
Його важко назвати звичайним. Він став не тільки серйозним викликом
сьогоднішнього дня, але і можливістю знайти новий формат взаємодії. Дистанційне
навчання стало несподіваною формою для багатьох, але ви з тактом,
наполегливістю і терпінням увійшли в процес, розуміючи його необхідність і
важливість.
Випускники! Ви вже сформовані молоді фахівці, амбітні особистості, патріоти
своєї країни, які власною професійністю здатні примножити її славу. Разом із тим,
ви повинні ні на мить не зупинятися у своєму фаховому зростанні.
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.
Відтепер ви — у лавах рятувальників, щоб служити народові України, для вас
починається новий етап самостійного та відповідального життя, в якому гасло
рятувальників України "ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ" буде
головним
принципом
у
вашій
професійній
діяльності.
Не забувайте своєї аlma-mater та з гордістю несіть звання Випускника
Національного університету цивільного захисту України! Бо саме у стінах цього
закладу вищої освіти гартувалася воля до перемоги над собою, удосконалювалися
вміння мислити й аналізувати, радіти кожному новому дню. Не зупиняйтеся на
досягнутому, поповнюйте свої знання і пам'ятайте, що попереду - доросле життя, і
нехай цей диплом надасть право почати його з вищого щаблю!
У цей святковий день щиро вітаю батьків випускників, близьких і рідних та
висловлюю їм вдячність за виховання молодого покоління. Бажаю всім міцного
здоров’я, сімейного затишку, добробуту, щасливої життєвої дороги та нових
звершень
у
благородній
справі
служіння
Українському
народові!
Слава Україні!

Ректор університету

Володимир САДКОВИЙ
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15 червня

Шановні випускники
закладів вищої освіти цивільного захисту!
Від усього багатотисячного колективу рятувальників та від себе особисто
щиро вітаю вас із завершенням навчання та отриманням спеціального звання
"лейтенант служби цивільного захисту".
Не так давно ви зробили перший важливий крок у своєму житті, обравши
навчальний заклад, а сьогодні ви вже залишаєте його привітні стіни та
поповнюєте лави самовідданих рятувальників.
Впевнений, що отримані знання стануть надійною основою для успішного
становлення вас професіоналами рятувальної справи.
Вам доведеться виконувати свої обов’язки в дуже складний для держави час
в умовах зовнішньої загрози і внутрішніх викликів та забезпечити високий
рівень захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Попереду у вас тернистий і сповнений випробувань шлях.
Ви повинні бути готовими завжди прийти на допомогу та виконати
найважливіше своє завдання – врятувати та захистити людське життя.
Цінуйте і шануйте своїх вчителів, педагогів і вихователів, зусиллями яких
гартувалася ваша майбутня професійна майстерність.
Хочу висловити вдячність керівництву і науково-педагогічному складу
навчальних закладів за самовіддану та плідну працю, теплі слова подяки
вашим батькам за допомогу у підготовці і вихованні гідної зміни.
Бажаю всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, сімейного затишку,
добробуту, щасливої життєвої дороги та нових звершень у почесній справі
служіння українському народові!

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН

50

15 червня випускники 2020 року Національного університету цивільного
захисту України прибули для подальшого несення служби до ГУ (У) ДСНС
України в областях.
291
курсант
та
студент
університету
поповнив
лави
Державної служби України з
надзвичайних
ситуацій
та
отримав дипломи про вищу
освіту, 10 з них – з відзнакою. 142
«новоспечених»
лейтенанти
продовжать
свою
службову
діяльність у підрозділах ДСНС.
Серед випускників - 7 громадян
Туркменістану та Республіки
Азербайджан.
Сьогодні начальники ГУ (У)
ДСНС України в областях
вручили випускникам НУЦЗУ
дипломи про вищу освіту. Цей
випуск став незвичайним. Він є
не тільки серйозним викликом
сьогоднішнього
дня,
але
і
можливістю знайти новий формат
взаємодії: останні три місяці
освітній процес у закладі вищої
освіти тривав з використанням
технологій
дистанційного
навчання. Це стало несподіваною
формою для багатьох, але всі
учасники
освітнього
процесу
сприйняли
це
з
тактом,
наполегливістю
і
терпінням,
розуміючи його необхідність і
важливість.
15
червня
ректор
НУЦЗУ
Володимир Садковий разом із
начальником ГУ ДСНС України у
Харківській області Олександром
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Волобуєвим привітали 24 випускники із закінченням навчального року і
побажали їм чесно та сумлінно виконувати завдання, пов’язані із
гарантуванням безпеки людей та держави, а також успіхів на професійних
теренах.

16 червня
Акредитація освітніх програм за спеціальністю «261 Пожежна безпека»
за першим рівнем вищої освіти пройшла успішно
Про це свідчить рішення Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 16 червня 2020 року. На засіданні агентства одностайно
було підтримано результати
акредитаційної експертизи за
спеціальністю «261 Пожежна
безпека» за першим рівнем
вищої освіти освітніх програм
«Пожежогасіння та аварійнорятувальні роботи», «Аудит
пожежної
та
техногенної
безпеки», «Пожежна безпека»
та
висновки
галузевої
експертної ради “Цивільна
безпека”.
Нагадаємо, що акредитаційна
експертиза тривала 27-29
квітня у режимі онлайн. Під час проведення акредитаційної експертизи
тривали закриті онлайн зустрічі із ґарантами освітньо-професійних програм,
керівництвом, адміністративним персоналом, допоміжними структурними
підрозділами, представниками органів студентського самоврядування
закладу вищої освіти, безпосередньо зі здобувачами вищої освіти очної та
заочної форм навчання, викладацьким складом трьох ОПП, а також із
роботодавцями за напрямами підготовки.
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18 червня співробітники кафедри спеціальної хімії та хімічної технології
Національного університету цивільного захисту України Олена Тарахно та
Максим Кустов взяли участь у міжнародному онлайн вебінарі з реагування
на надзвичайні ситуації різного характеру. Вебінар організований п’ятьма
найпотужнішими
мережами
взаємодії рятувальників всього світу
–
Європейської організації
з
поєднання
зусиль
центрів
підготовки рятувальників eNOTICE,
міжнародної платформи із взаємодії
фахівців пожежної безпеки та
цивільного
захисту
FIRE-IN,
загальноєвропейської
мережі
фахівців
з
реагування
на
надзвичайні ситуації NO FEAR,
організації з побудови динамічної
міждисциплінарної спільноти практичних працівників у галузі цивільного
захисту DAREnet та міжнародної мережі фахівців цивільного захисту
Середземноморського
та
Чорноморського регіонів MEDEA.
До речі, НУЦЗУ входить до
організації eNOTICE, а робота
щодо включення Національного
університету цивільного захисту
України
до
складу
інших
міжнародних
організацій
цивільного захисту наразі триває.
У вебінарі взяли також участь
фахівці із 18 країн Європи. Вони
розглянули питання організації
реагування
на
надзвичайні
ситуації, пов'язані з епідеміями, повенями та загрозами хімічного та
радіаційного характеру. Важливим висновком, що зробили всі учасники
вебінару, є необхідність інтегрування зусиль різних країн для підвищення
спроможності реагування на масштабні надзвичайні ситуації.
20 червня розпочала роботу і наразі працює екзаменаційна комісія № 24 на
кафедрі прикладної механіки та технологій захисту навколишнього
середовища НУЦЗУ. До захисту свої наукові здобутки представили сім
здобувачів освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 183 «Технології
захисту навколишнього середовища», які останні два роки навчалися на
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факультеті техногенно-екологічної
«Техногенно-екологічна безпека».

безпеки

за

освітньою

програмою

Особливістю першого
дня
захистів
став
масштабний «десант»
випускників,
що
є
практичними
працівниками
Державної
служби
України з надзвичайних
ситуацій, адже питання
захисту навколишнього
середовища невід’ємно
пов’язані з завданнями
щодо забезпечення цивільної безпеки. Підтвердженням цьому слугує,
зокрема, участь декількох здобувачів у виконанні науково-дослідних робіт за
планами роботи університету, а також наявність документів про практичне
впровадження отриманих результатів у діяльність підрозділів ДСНС.
Географія представлених робіт неабияка – міста Миколаїв та Вознесенськ
Миколаївської обл., Кам’янське Дніпропетровської обл., Бахмут Донецької
обл., а також місто Харків та селище Шебелинка Харківської обл. Не менш
різноманітно представлена й тематика досліджень – нафтопереробна, хімічна
та машинобудівна промисловість, а також поводження з відходами.
Високий рівень та
чітку
практичну
спрямованість
представлених робіт
зазначив у своєму
прикінцевому виступі
Голова
екзаменаційної
комісії
Антон
Лєвтєров,
к.т.н.,
с.н.с.,
старший
науковий співробітник відділу водневої енергетики Інституту проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України.

19,20,22 та 23 червня в Навчально-науково-виробничому центрі
Національного університету цивільного захисту України пройшов захист
кваліфікаційних робіт у здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня
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«магістр» заочної форми навчання із застосуванням очних та дистанційних
форм захисту. Підготовкою здобувачів за цією спеціальністю передбачено
оволодіння
теоретичними
знаннями,
практичними
навичками й уміннями стосовно
публічного
управління
та
адміністрування, зокрема у
сфері
цивільного
захисту,
екологічної безпеки, соціальноекономічного та гуманітарного
розвитку тощо. Під час захисту
були виконані всі накази та
рекомендації
Міністерства
охорони здоров'я України щодо
запобігання
поширенню
на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Наполегливість, отримані знання й обґрунтовані рекомендації, запропоновані
в межах дипломних робіт
здобувачів
освітньокваліфікаційного
рівня
«магістр»
заочної
форми
навчання, були високо оцінені
членами екзаменаційної комісії.
Її
головою
є
заступник
директора
департаменту
–
начальник
управління
фінансування
житловокомунальної сфери Харківської
міської
ради,
кандидат
державного управління, доцент
Галина Даудова. Заступником голови екзаменаційної комісії є ректор НУЦЗ
України, д.держ.упр., професор Володимир Садковий, а членами – начальник
навчально-науково-виробничого центру, д.держ.упр., професор, заслужений
працівник освіти України Світлана Домбровська, завідувач кафедри
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту ННВЦ, д.держ.упр.,
професор Сергій Майстро, професор кафедри публічного адміністрування у
сфері цивільного захисту ННВЦ, д.держ.упр., професор Олексій Крюков і
начальник наукового відділу з проблем державної безпеки ННВЦ,
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25 червня в Національному університеті цивільного захисту України
відбулося засідання вченої ради. Захід пройшов відповідно до карантинних
вимог: було дотримано масочного
режиму та соціальної дистанції.
Засідання очолив проректор з
наукової
роботи
Володимир
Андронов.
Науковці та науково-педагогічні
працівники обговорили питання
щодо
діяльності
факультету
техногенно-екологічної
безпеки,
робочих навчальних планів на
2020/2021
навчальний
рік,
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових
працівників Національного університету цивільного захисту України,
Положення
про
систему
забезпечення
Національним
університетом цивільного захисту
України якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти (системи
внутрішнього
забезпечення
якості), стану роботи з відбору
кандидатів
на
навчання
до
університету
у
2020/2021
навчальному
році,
видань
університету, а також розглянули проекти плану роботи вченої ради НУЦЗ
України на 2020/2021 навчальний рік та порядку денного засідання вченої
ради у червні цього року.
26 червня в Національному університеті цивільного захисту України 434
здобувачі вищої освіти заочної форми навчання закінчили проходження
атестації, що відбулася з
використанням
технологій
дистанційного навчання.
Напередодні,
25
червня
відбулося підсумкове засідання
екзаменаційних комісій, де
було ухвалено рішення про
присвоєння здобувачам вищої
освіти
відповідних
професійних кваліфікацій за
спеціальностями та ступенями.
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Так, 167 вихованців університету отримають дипломи за освітнім ступенем
“магістр”, з яких - 37 з відзнакою, та 267 — за освітнім ступенем “бакалавр”,
з яких — 13 з відзнакою. Серед здобувачів вищої освіти заочної форми
навчання — 4 слухачі Республіки Азербайджан.
Шановні колеги!
Вітаю Вас із державним святом – Днем Конституції України!
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.
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 університету

Володимир САДКОВИЙ

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з національним святом – Днем Конституції!
Наш Основний закон – це втілення ідеалів свободи і справедливості,
головний оберіг державності та демократії, гарант незалежності та
соборності України.
Конституція визначила найціннішим – життя людини, її здоров'я, честь і
гідність, надала кожному громадянину можливості для самоорганізації,
свободу слова та віросповідання.
Бажаю, щоб це свято об’єднало нас усіх у бажанні змінити життя на краще,
проявляти відповідальність, самовіддано працювати і цим забезпечувати
безпеку і гідне життя громадян, щасливий завтрашній день наших дітей.
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Нехай ніколи не залишає вас віра в світле майбутнє держави, а фаховий
досвід, творча енергія, відданість справі будуть спрямовані на благо нашої
держави і українського народу.
Міцного вам здоров’я, щастя і достатку, любові і миру, успіхів і наснаги,
звершення усіх планів та задумів!
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН
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ЛИПЕНЬ
01 липня в Національному університеті цивільного захисту України відбувся
захист дисертаційного дослідження
на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за
спеціальністю 21.06.02 “Пожежна
безпека”.
Так, успішно захистився викладач
кафедри інженерної та аварійнорятувальної техніки університету
Дмитро
Савельєв
з
теми
“Підвищення ефективності гасіння низових лісових пожеж шляхом
використання бінарних вогнегасних систем з роздільним подаванням”.
Науковий керівник — доктор технічних наук, доцент, професор кафедри
спеціальної хімії та хімічної технології Олександр Кірєєв.

2 липня у Спеціалізованій вченій раді Д 64.707.04 Національного
університету цивільного захисту України відбулися чергові захисти
дисертаційних робіт зі спеціальності 21.02.03 – цивільний захист. Карантин
не став на заваді успішній роботі
науковців – засідання було проведено
із дотриманням усіх санітарних вимог.
Ще два співробітники університету
успішно захистили свої наукові
здобутки. А особливим є те, що
науковими керівниками здобувачів
стали молоді доктори наук – фахівці з
цивільного захисту, які не так давно
захищали свої кваліфікаційні роботи, а
сьогодні вже виводять у велику науку своїх учнів.
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Доповідь доцента кафедри управління та організації діяльності у сфері
цивільного захисту Олександра ЛЄВТЄРОВА за результатами дисертаційної
роботи на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук з теми
«Інженерно-технічні
методи
попередження надзвичайних ситуацій
унаслідок пожежі на потенційнонебезпечних об’єктах» викликала
жваве зацікавлення у членів ради та
фахівців у сфері цивільного захисту.
Науковим консультантом здобувача є
начальник наукового відділу з
проблем цивільного захисту та
техногенно-екологічної
безпеки
науково-дослідного центру НУЦЗ
України
д.т.н.,
с.н.с.
Роман
ШЕВЧЕНКО.
Дисертаційну роботу з теми
«Попередження
надзвичайних
ситуацій, викликаних потраплянням
і
поширенням
антропогенних
забруднень у водному середовищі»
на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук представив до захисту викладач кафедри
управління та організації діяльності
у сфері цивільного захисту Євген
ІВАНОВ. Науковим керівником
здобувача є заступник начальника
центру
–
начальник
відділу
організації науково-дослідної та
патентної
діяльності
науководослідного центру НУЦЗ України
д.т.н., ст.досл. Євгеній РИБКА.

3 липня продовжила свою роботу Спеціалізована вчена рада Д 64.707.04
Національного університету цивільного захисту України. І знову карантин не
став на заваді успішній роботі науковців – засідання було проведено із
дотриманням усіх санітарних вимог.
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Особливістю сьогоднішнього засідання став перший в НУЦЗ України захист
дисертаційної
роботи
зі
спеціальності 21.06.01 –
екологічна
безпека.
Дисертаційну роботу з теми
«Удосконалення
систем
відведення та очищення
зливових
стоків
машинобудівних
підприємств
для
забезпечення
екологічної
безпеки»
на
здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук представила до захисту
старший викладач кафедри
безпеки
праці
та
навколишнього
середовища
Національного
технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут» Олена
Максименко.
Науковим
керівником
здобувача
є
завідувач кафедри безпеки
праці
та
навколишнього
середовища Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» доктор технічних наук, професор Вячеслав
Березуцький.
Цього ж дня свої наукові здобутки представив начальник відділу
інформаційно-технічного
забезпечення
центру
інформаційних
технологій
НУЦЗ
України
Сергій
Говаленков.
Тема
роботи,
представленої
на
здобуття
наукового ступеня кандидата
технічних наук зі спеціальності
21.02.03 – цивільний захист, –
«Попередження надзвичайних
ситуацій, обумовлених техногенним викидом в атмосферу небезпечних
легких газоподібних хімічних речовин». Науковий керівник здобувача –
головний науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного
захисту та техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ України доктор технічних
наук, професор Олексій Басманов.
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Національний університет цивільного захисту України увійшов до
академічного рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» у 2020 році,
гідно представивши в тринадцяте провідний заклад вищої освіти Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту та
ставши лідером серед закладів вищої освіти силових структур нашої
держави. Протягом останнього року
НУЦЗУ покращив свої показники і
посідає наразі 79 місце.
При
складанні
цьогорічного
рейтингу експерти брали до уваги
сучасні
тенденції
розвитку
університетів,
узагальнені
міжнародною Конференцією IREG
(IREG 2019 Conference, Bologna,
Italy, 8-10 травня 2019 року), та
Берлінські принципи, затверджені
учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 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).
Тринадцятий рік поспіль Національний університет цивільного захисту
України посідає лідиручі позиції, 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.
8 липня Сьогодні викладач кафедри фізичної підготовки Національного
університету цивільного захисту України Валентин Головко - тренер
університету з кікбоксингу, інтерконтинентальний чемпіон з боксу, майстер
спорту з рукопашного бою, чемпіон Європи з рукопашного бою . Своїми
перемогами та досягненнями він завдячує заслуженому тренерові України з
боксу Віктору Демченку.
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Нагадаємо, у Валентина Головка із 25
поєдинків було 23 отриманих перемоги, 16
з яких — нокаутом. Наразі його вихованці,
курсанти та студенти НУЦЗУ, - чемпіони
та призери Всеукраїнських та світових
змагань з кікбоксингу та рукопашного
бою,
Всеукраїнських
рейтингових
поєдинків з професійного боксу. Серед
них
—

майбутні зірки професійного спорту:
Бойко Ігнатій, Коваль Назар, Капелька
Павло, Чамайдар Андрій, Сергій
Макаренко, Іван Кривець, Владислав
Гела, Стадник Костянтин, Гузько
Радіон та інші, а також дівчата — курсантки університету Зайцева Аліна,
Сабіна Міщенко.
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З 10 липня по 7 серпня на базі навчального полігону в Чугуївському районі
для 150 курсантів першого курсу розпочався табірний збір. З 13 липня
розпочинається навчальний процес. На навчальному полігоні курсанти
здобуватимуть необхідні знання та навички, притаманні майбутнім
рятувальникам. Серед них – 51 курсант факультету пожежної безпеки, 44 –
факультету оперативно-рятувальних сил, 53 – факультету цивільного захисту
та 2 – соціально-психологічного факультету. На курсантів чекають
різноманітні практичні заняття, пов’язані з розвитком фізичної витривалості,
зокрема: легкоатлетичні кроси, навчальні переходи, відпрацювання навичок
рятування людей на воді, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного чи природного характер
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15 липня відбувся конкурс, який базувався на вміннях курсантів робити
витвори з різних матеріалів своїми руками. На загальному шикуванні було
нагороджено всіх, хто приймав участь. А кращими роботами визнано
годинник курсанта 1-го курсу факультету пожежної безпеки Антона
КОТЛЯРЕНКА та годинник курсанта 1-го курсу факультету цивільного
захисту Миколи СОКОРЕВА.

17 липня Ще 10 вихованців Національного університету цивільного захисту
України поповнили лави Державної служби України з надзвичайних
ситуацій. 17 липня у музеї закладу вищої освіти відбувся випуск курсантів,
які навчались за освітнім ступенем “бакалавр”. Урочистий захід пройшов
відповідно до карантинних вимог. Наказ про присвоєння вихованцям
університету першого спеціального звання лейтенанта служби цивільного
захисту та особисті номери зачитав проректор з персоналу Андрій
Титаренко. Привітав випускників тимчасово виконуючий обов'язки ректора
університету Володимир Коврегін і побажав їм чесно та сумлінно виконувати
завдання, пов’язані із гарантуванням безпеки людей та держави, а також
успіхів на професійних теренах.
Після урочистого заходу “новоспечені” лейтенанти роз'їдуться для
подальшого проходження служби до підрозділів ДСНС в областях.
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26 липня у клубі навчального полігону відбулася інтелектуальна гра “Що?
Де? Коли?”. В грі змагались команди від кожного факультету. У ході гри
представники команд відповідали на запитання різного характеру.
За підрахунком результатів гри переможецем стала команда факультету
цивільного захисту.

27 липня За опублікованими у липні 2020 року результатами досліджень
всесвітнього рейтингу університетів Webometrics Ranking Web of Universities
Національний університет цивільного захисту України посів 72 місце серед
317 закладів вищої освіти України.
Це найкращий показник серед ЗВО силових
структур. Рейтинг складається на підставі
декількох показників, одним з яких є місце
університету у рейтингу цитування за
профілями у Google Scholar.
Як
відомо,
вебометричний
рейтинг
університетів світу (Webometrics ranking of
world’s universities) – один з найбільш
авторитетних
рейтингів
міжнародних
рейтингів університетів світу. Він існує вже
18 років поспіль. Рейтинг Webometrics
публікується двічі на рік (у червні-липні і
січні-лютому) та охоплює близько 25 тисяч університетів з усього світу.
Головна ідея рейтингу полягає в оцінюванні наукової, навчальної та
соціальної
місії
університетів
опосередковано
через
показники
представленості університету у веб-просторі.
Результати рейтингу дають оцінку присутності університету в Інтернеті,
рівень значності та відкритості публікацій університету в науковому
всесвітньому середовищі та рівень цитування публікацій науковців
університету за показниками наукометричної бази Google Scholar та бази
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наукових періодичних видань «Scopus». Також оцінюється якість та вага
науково-освітнього контенту розміщеного на веб-ресурсах закладу вищої
освіти.
29 липня 141 першокурсник та 14 науково-педагогічних працівників
Національного університету цивільного захисту України у рамках
дотримання карантинного режиму
здійснили піший марш-перехід до
навчального полігону військової
частини
у
с.
Башкирівка
Харківської області. Тут у рамках
комплексного
заняття
з
дисципліни «Основи спеціальної
та військової підготовки» (розділ
«Вогнева
підготовка»)
було
проведено навчально-тренувальні
стрільби
під
керівництвом
начальника кафедри піротехнічної
та спеціальної підготовки Ігоря
Толкунова та викладачів кафедри.
Комплексне заняття складалося з
трьох етапів, основною метою яких
було закріплення знань і умінь
особового складу щодо здійснення
марш-переходу
та
отримання
навичок
користування
вогнепальною зброєю – 7,62 мм
автоматом Калашникова.
Незважаючи
на
високу
температуру
навколишнього
середовища,
першокурсники
справились
із
поставленими
завданнями на високому рівні та
повернулися до місця дислокації у
повному складі.
За
згуртованість
підрозділу,
стійкість,
завзятість,
фізичну
витривалість, начальник табірного збору Олег Семків від імені ректора
університету оголосив подяку особовому складу.
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СЕРПЕНЬ
3 серпня Підходить до завершення перебування першокурсників на
навчальному полігоні, черговим етапом
якого є складання диференційних заліків.
Набуті знання та навички під час
проведених практичних занять курсанти
мають продемонструвати із наступних
дисциплін: «Основи спеціальної та
військової
підготовки»,
«Професійна
підготовка рятувальника» та «Рятувальна
та загальна фізична підготовка».
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11-16 серпня в Національному університеті цивільного захисту України
тривали вступні іспити для кандидатів на вступ на денну форму навчання за
державним замовленням.
До університету зі структурних
підрозділів ДСНС надійшло 402
особові справи з 20 регіонів нашої
держави. Вступники пройшли
остаточний медичний огляд та
склали
екзамен
з
фізичної
підготовки, а саме: біг на 100 та

1000 метрів, а також хлопці
виконали вправу підтягування на
перекладині, дівчата - згинання та
розгинання рук з упору лежачи.
За
підсумками
вступних
випробувань, до університету було
рекомендовано до зарахування 191
особа.
17 серпня в Національному університету цивільного захисту України триває
вступна кампанія до ад'юнктури та аспірантури університету. Не винятком
став і цей рік. Двадцять два кандидати виявили бажання взяти участь у
конкурсі за п'ятьма науковими спеціальностями – «Пожежна безпека»,
«Цивільна
безпека»,
«Психологія»,
«Публічне
управління
та
адміністрування» і «Технології захисту навколишнього середовища» на
денну, вечірню та заочну
форми навчання. Вступна
кампанія
проходитиме
декілька етапів. 17 серпня
кандидати
складають
іспит з філософії, 19
серпня – з іноземної
мови, а 21 серпня – іспит
зі спеціальності.
Перед
початком
випробувань проректор з
наукової
роботи
Володимир
Андронов
провів зустріч із кандидатами на навчання в ад’юнктурі (аспірантурі).
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20 серпня Практика курсантів Національного університету цивільного
захисту України у підрозділі ДСНС України є складовою частиною
навчально-виховного процесу та
проводиться після опанування
теоретичної частини освітньопрофесійної
програми
за
відповідним
освітньокваліфікаційним рівнем.
17 серпня під час навчальної
практики курсантів 2-го курсу
Національного
університету
цивільного захисту України, в
27-ДПРЧ м. Харків ГУ ДСНС
України у Харківській області,
черговим караулом проведено практикум з освоєння методів бойового
розгортання та гасіння умовної
пожежі.
Основною метою практики було
вивчення досвіду ухвалення
оперативних рішень першого
керівника гасіння пожежі чи
ліквідації надзвичайної ситуації.
Курсанти вивчили алгоритм
необхідних дій в екстремальних
ситуаціях, отримали безцінний
практичний
досвід,
адже
первинна ситуація на місці події в більшості випадків є найскладнішою, а
відповідно, і найбільш корисною для практикантів.
20 серпня Колектив університету висловлює
глибоке співчуття з приводу тяжкої втрати –
передчасної
смерті
знаного
науковця,
висококваліфікованого педагога, прекрасної чуйної
людини, доктора технічних наук, професора,
начальника кафедри пожежної профілактики в
населених пунктах Національного університету
цивільного захисту України Ігоря Андрійовича
Чуба.
Ігор Андрійович Чуб розпочав свою трудову
діяльність в університеті у 1997 році на посаді
доцента
кафедри
пожежної
автоматики
Харківського інституту пожежної безпеки МВС
України. Протягом майже 23-річної роботи в закладі
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вищої освіти Ігор Андрійович обіймав різні посади, а саме: доцента кафедри
пожежної автоматики та зв'язку, вченого секретаря, начальника науководослідної лабораторії моніторингу надзвичайних ситуацій науководослідного центру, начальника кафедри пожежної профілактики в населених
пунктах.
На всіх постах він був справжнім професіоналом своєї справи, науковцем і
зразком самовідданого служіння освіті і науці.
Його внесок у розвиток університету є неоціненним. Ігор Андрійович
назавжди запам’ятається щирою людиною, талановитим керівником і
науковцем, який користувався високим авторитетом і повагою. В наших
серцях назавжди залишиться світла пам’ять про нього.
23 серпня у Харкові на проспекті Незалежності 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 закладів освіти, учасники й
ветерани
АТО
та
ООС,
представники органів виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, громадськості та
молоді. Серед присутніх - ректор
Національного
університету
цивільного
захисту
України

Володимир Садковий та проректор з
персоналу Андрій Титаренко.
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
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нагоди Дня Державного Прапора України та, відповідно до карантинних
вимог, урочисте шикування особового складу університету на територіях за
адресами: вул. Чернишевська, 94, вул. Баварська, 7.
Шановні колеги!
Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України!
Народ України святкує вже 29-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
України.
Ректор університету

Володимир САДКОВИЙ
Шановні колеги!
Вітаю вас із Днем Незалежності!

Наша країна, наш народ святкує 29
річницю,
відколи
здійснилася
споконвічна мрія українців – бути
господарями на своїй прекрасній і
вільній землі. Цей знаменний день став
поворотною віхою в історії розвитку
Української держави.
Сьогодні ж, коли наша країна вимушена
протистояти ворожій агресії зі сходу, ми
знову мусимо бути сильними: пам’ятаючи подвиг наших предків — стати на
захист нашої незалежності і свободи.
Саме нам судилося стати учасниками творення новітньої України, втілювати
у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика
відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми
поколіннями.
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У цей святковий день зичу вам і вашим рідним міцного здоров’я, родинного
благополуччя, щедрої долі, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у
власних силах і нових звершень на благо України.
Нехай мир і злагода панують у нашому домі, ім’я якому – Україна.
Слава Україні! Зі святом!
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН

24 серпня біля пам'ятника Незалежності України на майдані Конституції
відбулися
урочистості,
присвячені 29-й річниці
незалежності 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 — ректор
Володимир Садковий та
проректор з персоналу
Андрій Титаренко.

27 серпня Начальницю кафедри психології діяльності в особливих умовах
Національного університету цивільного захисту України Ліну Перелигіну
нагороджено медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня. Про це йдеться в
Указі Президента України № 71/2020 “Про відзначення державними
нагородами України”. Полковника служби цивільного захисту Ліну
Перелигіну було заохочено за значний особистий внесок у соціально73

економічний, науково- технічний, культурно-освітній розвиток Української
держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну
працю.
14 років поспіль вона очолює кафедру
психології діяльності в особливих
умовах університету, яка є випусковою
та відіграє важливу роль у підготовці й
становленні екстремальних психологів
для органів і підрозділів ДСНС. Маючи
стаж науково-педагогічної діяльності
понад 25 років, науковий ступінь
доктора наук, вчене звання професора,
організаторські здібності та почуття
відповідальності за доручену справу,
вона правильно планує та забезпечує
роботу кафедри за усіма напрямами
діяльності. Ліна Перелигіна є автором
147
наукових праць,
членом
спеціалізованої
вченої
ради
університету по захисту кандидатських
дисертацій
за
спеціальністю
«Психологія діяльності в особливих
умовах» та головним редактором
наукової
збірки
«Проблеми
екстремальної та кризової психології».
Наразі також очолює центр ґендерної освіти університету.
З 31 серпня до 10 вересня відповідно до карантинних вимог на навчальнотренувальному полігоні Національного університету цивільного захисту
України
в
урочищі
Фігурівка
Харківської
області
триватиме
табірний збір для першокурсників
набору 2020 року.
31 серпня юнаки та дівчата разом зі
своїми командирами виїхали на
навчально-тренувальний полігон з
метою
проходження
справжньої
школи
життя
для
майбутніх
рятувальників. Згідно із карантинними
вимогами, протягом майже двох
тижнів триватиме так званий “курс молодого бійця" - перевірка новачків на
витривалість, старанність, зміцнення дружних та товариських стосунків.
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Дівчата опановуватимуть «ази» обраної професії поряд із юнаками, виняток
становитимуть нормативи з фізичної підготовки. Очолив табірний збір
проректор університету Олег Семків.
Два тижні вдалині від рідної домівки молоде поповнення НУЦЗУ
знайомитиметься із розпорядком дня закладу вищої освіти, курсантськими
обов’язками, вчитиметься долати фізичні та психологічні навантаження. З
першокурсниками проводитимуться психологічні дослідження, соціальногуманітарна робота, а також на них чекають цікаві та пізнавальні виховні
години.
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ВЕРЕСЕНЬ
1 вересня - день, з якого починається дорога в майбутнє кожного, хто
навчається.
Саме у День знань з особливою теплотою згадуємо своїх учителів,
вшановуємо викладачів та їхню неоціненну роботу розуму і серця.
Так, 1 вересня розпочались навчальні заняття в Національному університеті
цивільного захисту України. Заняття проводяться відповідно до карантинних
вимог. Усі учасники навчально-виховного процесу дотримуються дистанції
та масочного режиму.
Тож, усім, хто сьогодні прийшов до закладу вищої освіти здобувати знання,
бажаємо досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з педагогами,
зустріти добрих і надійних друзів. Успіхів і творчого натхнення!

2 вересня У Національному університеті цивільного захисту України для 191
першокурсника триває табірний збір на навчально-тренувальному полігоні в
урочищі Фігурівка Харківської області. Захід проходить відповідно до
карантинних вимог.
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2 вересня до першокурсників закладу вищої освіти завітав ректор
університету генерал-лейтенант
служби
цивільного
захисту
Володимир Садковий. Він вітав
молоде
поповнення
рятувальників, зазначивши, що
табірний
збір
для
першокурсників вишу Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій – своєрідна школа
ґарту, випробування на міцність,
витривалість,
товариські
стосунки, побажав їм успіхів у набутті нових знань та опануванні обраної
професії, а також по-батьківськи
дав слушні поради юнакам та
дівчатам.
Нагадаємо,
що
наразі
першокурсники Національного
університету цивільного захисту
України
знайомляться
із
вимогами cтатутів, структурою
та
основними
завданнями
Державної служби України з
надзвичайних
ситуацій,
розпорядком дня університету, курсантськими обов’язками, звикають до
фізичних та психологічних навантажень.
3-6 вересня у м. Кароліно-Бугаз Одеської області відбувся всеукраїнський
турнір з боротьби самбо серед юніорів та юнаків старшого віку. Спортсмени
збірної команди Національного університету цивільного захисту також взяли
участь в цих змаганнях. Змагання виявилися надзвичайно важкими, так як в
кожній ваговій категорії налічувалося понад 20 спортсменів з 16-ти областей
країни. Слід зазначити, що цей старт був перший за півроку, та, незважаючи
на це, в запеклій боротьбі призові місця посіли :
- І місце у ваговій категорії до 82 кг посів Лозовій Сергій, курсант 2-го курсу
факультету оперативно-рятувальних сил;
- ІІІ місце у ваговій категорії до 74 кг - Арсьонов Андрій, курсант 3-го курсу
факультету цивільного захисту;
- ІІІ місце у ваговій категорії до 60 кг - Тімощук Владислав, курсант 2-го
курсу факультету оперативно-рятувальних сил;
- ІІІ місце у ваговій категорії до 65 кг - Бундюк Владислав, курсант 2-го
курсу факультету пожежної безпеки;
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- ІІІ місце у ваговій категорії до 65 кг - Москаленко Володимир, курсант 1-го
курсу факультету пожежної безпеки.
Також 06-08 вересня також м. Кароліно-Бугаз Одеської області пройшов
Чемпіонат України серед чоловіків з боротьби самбо. Ці змагання були
найважливіші для наших спортсменів, так як на цих змаганнях була
можливість виконати спортивні розряди з боротьби. Місця посіли:
- ІІІ місце у ваговій категорії до 74 кг - Арсьонов Андрій, а також виконав
норматив майстра спорту України;
- V місце у ваговій категорії до 62 кг - Тімощук Владислав та виконав
норматив кандидата в майстри спорту України.
- V місце у ваговій категорії понад 100 кг - Жевжик Владислав (5-й курс
соціально-психологічного факультету) та виконав норматив кандидата в
майстри спорту України.
Вітаємо спортсменів та бажаємо подальших перемог!

10 вересня У зв’язку з дозволом Міністерства освіти і науки України на
проведення засідань спеціалізованих вчених рад 10 вересня 2020 року об
11.00 розпочалися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового
ступеня доктора та кандидата наук з державного управління за
спеціальністями «Механізми державного управління» та «Державне
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управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» у
спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 Національного університету
цивільного захисту України.
Так, представив своє дослідження Торічний Вадим Олександрович з теми
«Інформаційне забезпечення державної безпеки України в умовах
трансформаційних викликів і загроз»». Науковий консультант – доктор наук
з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту
навчально- науково-виробничого центру Національного університету
цивільного захисту України Шведун Вікторія Олександрівна.
Цього ж дня успішно захистив своє дисертаційне дослідження Василенко
Олег
Вікторович
з
теми
«Механізми
державного
управління
інтернаціоналізацією вищої освіти в Україні». Науковий керівник – доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та
митного адміністрування Університету митної справи та фінансів Павленко
Олена Олександрівна.
Були виконані всі накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я
України щодо запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

14 вересня у рамках проекту ОБСЄ
на базі Харківського національного
університету
внутрішніх
справ
розпочався 5-денний тренінговий
курс
«Психологічний
супровід
(психологічна
реабілітація)
в
екстремальних
ситуаціях».
Навчальна група сформована із
практичних психологів Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій,Національної поліції
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України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби, а також
профільних лікувальних закладів.
До числа учасників тренінгового курсу від
ДСНС потрапили керівники психологічних
служб Полтавської та Черкаської областей, а
також Національного університету цивільного
захисту України, - Юлія Фалєєва, Леся
Коротяєва та Олексій Косолапов.
Тренінговий курс направлений на опанування
психологами новітніх знань та практичних
навичок щодо роботи з психічними травмами,
які виникають внаслідок впливу на людину
екстремальних ситуацій.
16 вересня Нещодавно в НУЦЗУ побачила світ нова монографія
«Підвищення
ефективності
процесу
реагування аварійно-рятувальних формувань
на локальні надзвичайні ситуації шляхом
використання
багатофункціональних
комплексів
зі
знімними
кузовамиконтейнерами».
Монографія
присвячена
вирішенню
важливої науково-практичної задачі в галузі
цивільного захисту – удосконаленню
підходу
до
забезпечення
аварійнорятувальних формувань транспортними
засобами
шляхом
їх
оснащення
багатофункціональними
кузовамиконтейнерами на прикладі м. Харкова.

17 вересня Це свято мужніх людей, які цілодобово стоять на захисті безпеки
громадян, територій від пожеж, наслідків стихійних лих, виробничих аварій
та катастроф. Рятувальники завжди перші там, де люди потребують
допомоги.
За кожним врятованим життям, ліквідованою пожежею, аварією,
катастрофою стоїть відмінна фахова підготовка, високий професіоналізм та
досвід. Вдячність Українського народу – це найвища оцінка нашої
благородної праці.
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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.
Щирі слова вдячності вам, шановні викладачі,
за кропітку та неоціненну працю, за мудрість і
великодушність. Саме ви виховуєте з молодого
покоління свідомих громадян, справжніх
патріотів Української держави.
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
Шановні колеги! Дорогі ветерани!

Прийміть щирі вітання з нагоди нашого професійного свята – Дня рятівника!
Кожен наш робочий день – це випробування професіоналізму та сили духу, а
кожна ліквідована пожежа чи аварія – це врятовані людські життя, збережені
матеріальні та культурні надбання.
З нагоди професійного свята висловлюю щиру вдячність за вірність
обов’язку, постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом.
Переконаний, що ми і надалі будемо збагачувати кращі традиції нашої
служби та віддано і сумлінно служитимемо обраній справі.
Кожен з нас як єдиний організм, у єдиному бажанні зробити цей світ
безпечнішим.
На особливу повагу заслуговують наші ветерани, які віддали багато років
свого життя пожежно-рятувальній службі.
Для всіх нас ваш професійний досвід є запорукою подальшого
удосконалення і розвитку.
Бажаю всім міцного здоров’я, родинного щастя та благополуччя, нових
досягнень та успіхів у виконанні покладених на нас відповідальних завдань.
Мирного неба над головою усім нам і нашій Україні. Зі святом!
Голова ДСНС України

Микола ЧЕЧОТКІН
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15-16 вересня в рамках проекту,
закордонних справ Республіки
Польща, «Регіональні Центри
Рятувальної підготовки-підтримка
системи підготовки добровільної
пожежної охорони та професійної
рятувальної служби в Україні» на
базі
Навчально-тренувального
полігону Львівського державного

що

фінансується

Міністерством

університету
безпеки
життєдіяльності пройшов тренінг
для
представників
НУЦЗ
України, ЧІПБ імені Героїв
Чорнобиля НУЦЗ України та
ВПУ ЛДУ БЖД.
Захід проходив на унікальних та єдиних в
Україні тренажерах, а саме: вогневий модуль,
умови та температура в якому відповідає
реальній пожежі в приміщені та газовий
тренажер, якими оснащені АЗС України.
Учасниками тренінгу від НУЦЗ України
стали представники кафедри пожежної
тактики та аварійно-рятувальних робіт
Андрій Лісняк, Дмитро Дубінін, Костянтин
Остапов, Сергій Шевченко.

Метою навчань була підготовка
нових інструкторів, оскільки в
рамках даного проекту аналогічні
тренажери
отримає
НУЦЗ
України та інші заклади вищої
освіти структури ДСНС України.
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16 вересня майже 500 першокурсників поповнили лави курсантського і
студентського братства Національного університету цивільного захисту
України. Дотримуючись карантинних вимог, 194 курсанти склали Присягу
служби цивільного захисту, а також
разом із 290 першокурсниками
закладу вищої освіти пройшли
ритуал Посвяти у студенти.
Вітав молоде поповнення ректор
НУЦЗУ 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 оперативнорятувальних сил Богдан Боровий.
Юнак свідомо вирішив обрати
мужню професію. «Я дуже
хвилювався. - ділиться своїми
враженнями курсант Боровий. Сьогоднішній день для мене
надзвичайно
урочистий,
відповідальний. Адже попереду —
роки
навчання,
оволодіння
найгуманнішою професією. І я до
цього готовий».
До першокурсників університету із батьківським благословенням на добрі
справи звернувся шанований ветеран Борис Кривошей. Він побажав
вихованцям успіхів у навчанні та нових звершень на теренах науки.
17 вересня В рамках міжнародного
співробітництва у серпні 2020 року між
Національним
університетом
цивільного
захисту
України
та
Академією державного управління
Республіки Вірменія було ухвалено
Угоду про співробітництво в науковій
та навчально-методичній сферах.
За ініціативи НУЦЗУ проректор з
навчальної та методичної роботи Олег
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Назаров, проректор з наукової роботи Володимир Андронов та начальник
навчально-науково-виробничого центру Світлана Домбровська провели
онлайн-зустріч із керівництвом Академії державного управління.
Учасниками заходу стали Хечоян Тереза, проректор із зовнішніх зв’язків,
Безирджян Хачатур, проректор із додаткової та неперервної освіти, Чатинян
Гор, проректор з науковометодичної роботи, Хачатрян
Вілен,
завідувач
кафедри
управління, Оганесян Гаяне,
керівниця центру забезпечення
якості.
У ході онлайн-зустрічі було
обговорено
питання
про
стажування викладачів Академії
та
навчально-наукововиробничого
центру
університету,
сумісне
проведення комунікативних наукових та навчально-методичних заходів,
видання монографій, а також публікацію статей у наукових виданнях, обмін
досвідом у застосуванні дистанційних форм навчання та новітніх
інформаційних технологій, які можуть застосовуватися в навчальному
процесі для магістрів управління.
17 вересня представники мас-медіа регіонального, обласного та місцевого
рівнів стали учасниками майстер-класів щодо психологічного супроводу
учасників АТО/ООС. Заходи відбулися відповідно до карантинних вимог на
базі Національного університету
цивільного захисту України. Разом
із практичними психологами,що
з'їхалися до Харкова із різних
регіонів нашої держави, аби
опанувати навчальну програму з
підвищення кваліфікації щодо
психологічного
супроводу
учасників АТО/ООС, журналісти
взяли участь у майстер-класах
«Крізь випробування до зростання:
постравматичне зростання особистості учасників бойових дій», “Керована
саморегуляція (релакс), “Робота з горем та відчуттям провини”, “Захисна
поведінка учасників АТО/ООС та її типи в екстремальних ситуаціях”.
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Нагадаємо, наразі практичні психологи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій із різних регіонів нашої держави на базі
Національного
університету
цивільного
захисту
України
відповідно до вимог карантину
опановують навчальну програму
з підвищення кваліфікації щодо
психологічного
супроводу
учасників АТО/ООС. 22 фахівці
навчаються
за
програмою,
розробленою
науковцями
соціально-психологічного
факультету
та
навчальнонауковою
лабораторією
екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру НУЦЗУ у
2019 році відповідно до вказівки МВС України. Тож, навчання триває.
18 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, а також
конкурсів
на
«Кращий
виставковий
науковий
експонат»
та
«Кращу
монографію».
За результатами Відкритого
конкурсу на кращий патент у
сфері цивільного захисту та
пожежної безпеки, диплом І
ступеня
отримали
творчий
колектив у складі Абрамова Юрія,
Собини Віталія, Хижняка Андрія,
Закори Олександра, Безуглої Юлії
за корисну модель “Спосіб
визначення
динамічних
характеристик
оператора
мобільної пожежної установки”;
творчий колектив у складі Отроша
Юрія, Ковальова Андрія, Даніліна
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Олександра, Рудешко Ірини, Гаркавого Сергія, Рибки Євгенія за корисну
модель “Спосіб визначення межі вогнестійкості будівельної конструкції”;
творчий
колектив
Львівського
державного університету безпеки
життєдіяльності у складі Ковалишина
Василя, Сукача Романа, Антонова
Анатолія
за
корисну
модель
“Спеціальний пожежний ствол для
гасіння підземних пожеж”; творчий
колектив
Черкаського
інституту
пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля НУЦЗУ у складі Нуянзіна
Олександра,
Поздєєва
Сергія,
Кришталя Миколи, Некори Ольги,
Тищенка Євгена за корисну модель
“Конструкція
горизонтальної
вогневої
печі
установки
для
проведення
випробувань
на
вогнестійкість
із
покращеними
характеристиками
щодо
рівномірності прогріву будівельних
конструкцій”; творчий колектив
Харківського
Національного
університету міського господарства
імені О.М. Бекетова у складі
Смирного Михайла, Полив'янчука
Андрія
за
корисну
модель
“Термомагнітний газоаналізатор”.
За результатами конкурсу на
«Кращий виставковий науковий
експонат» диплом І ступеня
отримав творчий колектив у складі
Дерев’янка Олександра та Маркова
Олега за виставковий науковий
експонат “Стенд для дослідження
звукових характеристик систем
оповіщення
та
охоронної
сигналізації”.
Найкращими визнано монографії:
“Розрахунково-експериментальна
оцінка надійності гумо-кордних
напірних
рукавів”
творчого
колективу у складі Назаренка С.Ю.,
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Чернобая Г.О., Ларіна О.О., Калиновського А.Я., Назаренка В.Ю.;
“Метрологічні аспекти комплексного матеріального оцінювання рівня
екологічної безпеки експлуатації поршневих двигунів енергетичних
установок” - Кондратенка О.М.; “Підвищення вибухобезпеки промислових
об’єктів шляхом оптимального
розміщення
технологічного
обладнання” творчого колективу у
складі Чуба І.А., Новожилової М.В.,
Андронова В.А., Матухна В.В.;
“Державне управління виховним
процесом в закладах вищої освіти
України” творчого колективу у
складі
Садкового
В.П.,
Домбровської С.М., Шведун В.О.,
Вавренюка С.А.

21 вересня Нещодавно в НУЦЗУ
побачила
світ
нова
монографія
«Газогенератори систем зберігання та
подачі водню на основі гідрореагуючих
складів: моделі, характеристики, методи
контролю».
У монографії представлений комплекс
математичних моделей та характеристик,
що формалізують процеси генерації
водню, а також методи та засоби, що
забезпечують контроль цих процесів і
базуються
на
розробленому
їх
математичному описі.
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23 вересня у Харківському муніципальному центрі культурних ініціатив
традиційно відбувся відбірковий етап щорічного міського конкурсу
художньої самодіяльності «Студентська Весна - 2020», в якому взяли участь
понад 30 вишів Харківщини.
Національний університет цивільного захисту України представили творчі
колективи у різних номінаціях, а саме:
- «Вокал» - вокальний ансамбль «Аніма» під керівництвом Тетяни Репіної;
- «Хореографія» - танцювальний колектив «Флейм» під керівництвом
Віктора Кульбакіна;
- «Театральний жанр» - театральна студія «Лицедій» під керівництвом
Миколи Целуйка;
- «Інструментальний жанр» був представлений солістами: Сомедовим
Романом (рояль), Єрмоленком Іваном (саксофон), Найпак Катериною
(бандура).
Оцінювало талановиту молодь Харківщини компетентне журі, заслужені
митці та діячі культури.
Тож чекаємо на позитивний результат та церемонію нагородження!

25 вересня У рамках вивчення дисципліни «Інженерна та аварійнорятувальна техніка» курсанти та студенти разом з начальником кафедри
інженерної та аварійно-рятувальної техніки Андрієм Калиновським,
доцентом кафедри Сергієм Назаренко та ад’юнктом цієї ж кафедри
Олександром
Полівановим
відвідали
Міжрегіонального
центру
гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Метою
виїзду було ознайомлення курсантів та студентів з інженерною та аварійнорятувальною технікою, особливостями їх будови, технічними можливостями
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та матеріально технічною базою циклу підготовки фахівців інженерних
підрозділів та зв'язку.

26 вересня На місці авіаційної катастрофи у Харківській області розгорнуто
пункт психологічного забезпечення. Наразі у пункті фахівці Служби
порятунку
надають
психологічну допомогу родичам
загиблих.
Працюють,
зокрема,
8
співробітників
навчальнонаукової
лабораторії
екстремальної
та
кризової
психології
Національного
університету цивільного захисту

України.
Ними створено "місце скорботи", куди усі
бажаючі можуть покласти квіти, вшановуючи
пам'ять загиблих…
Нагадаємо, 25 вересня о 20:50 годині поблизу
міста Чугуїв, на відстані близько 2 км до
військового аеропорту, сталося падіння літака
АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з
подальшим загоранням.
У літаку перебували військові льотчики та
курсанти Університету повітряних сил імені І.
Кожедуба. Всього на борту було 27 осіб.
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ЖОВТЕНЬ

30 вересня у VIP-залі СК «Металіст» відбулася церемонія нагородження
фіналістів студентського Кубку міста Харкова з гри «Що? Де? Коли?» сезону
2019-2020 року.
Студентський Кубок м.
Харків з гри «Що? Де?
Коли?» проводився в
ІІІ етапи: І та ІІ етап –
відбіркові, ІІІ етап –
фінальний.
За підсумками двох
етапів, з- понад 120
команд-представниць різних вишів міста Харкова у фінал потрапили тільки 8
найінтелектуальніших команд, серед яких, вже традиційно, й вихованці
Національного університету цивільного захисту України - команда «1-0-1».
На жаль, через карантинні обмеження фінальна гра пройшла в режимі тільки
церемонії
нагородження
команд-фіналістів
за
підсумками балів двох
попередніх етапів.
Команда інтелектуалів «10-1» вже другий рік
поспіль бере участь у цих
змаганнях,
й
вкотре
підтверджує
високий
рівень інтелектуальної підготовки та демонструє різносторонній обсяг знань.
1 жовтня 29 вересня в лісопарку відбувся чемпіонат ХОО ФСТ «Динамо»
України з легкоатлетичного кросу за програмою комплексних змагань
«Спартакіада-2020»
і
«СпартакіадаЗдоров'я». У змаганнях взяли участь 109
спортсменів з 21-го колективу фізичної
культури ХОО ФСТ «Динамо» України.
Так, переможцем змагань стала команда
Національного університету цивільного
захисту України. Срібло вибороли
спортсмени Харківського національного
університету внутрішніх справ, а бронзу
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отримала команда Національної академії Національної гвардії України.
Честь НУЦЗУ захищали:
Руденко Іванна, курсантка 3-го курсу соціально-психологічного факультету
(біг на 1000 метрів), посіла І місце;
Серенко Руслан, курсант 4-го курсу факультету пожежної безпеки ( біг на
1000 метрів), виборов срібло;
Жогло Володимир, викладач кафедри фізичної підготовки, (біг на 3000
метрів), став переможцем;
Кись Владислав, курсант 4 -го курсу факультету цивільного захисту, ( біг на
5000 метрів) посів І місце.

1 жовтня в Національному університеті цивільного захисту України
відбулась семінар-нарада із начальниками курсів, заступниками начальників
курсів та командирами навчальних взводів щодо питань організації виховної
та
соціально-гуманітарної
роботи з особовим складом
курсу.
Майстер-клас
«Комунікативно-професійна
компетенція
працівника
служби цивільного захисту»
провела завідувач кафедри
мовної
підготовки
Ірина
Богданова. У ході заходу була
доведена інформація про
систему розділових знаків,
найпоширеніші синтаксичні
помилки в ділових і наукових текстах, а також зміни в українському
правописі.
1 жовтня Надзвичайна подія сталася 30 вересня біля 15 години дня. По
провулку Курчатова, 25, а (район П'ятихатки) в одній із квартир
п'ятиповерхівки відбулося загорання.
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Цього дня у той же час дружина заступника начальника навчальної пожежнорятувальної частини Національного університету
цивільного захисту України Романа Федоренка
телефонувала чоловікові, що відчула запах гару.
Родина Федоренко мешкала за цією ж адресою.
Діставшись до свого будинку (весь цей час він був
на телефоні з дружиною) по вул. Курчатова, 25, а,
полковник Федоренко оцінив ситуацію: горіла
квартира його сусіда на п'ятому поверсі, з вікна
валив густий дим. Не вагаючись ні хвилини,
рятувальник,
паралельно
викликавши своїх
колег зі Служби
порятунку, чимдуж кинувся наверх. Сходи
вже заполонив їдкий дим. Діставшись свого
поверху і притуливши вухо до сусідської
квартири, в якій, очевидно, вирував вогонь,
Роман відчув, що у помешканні хтось є. За
лічені секунди рятувальник виламав двері і
витяг з квартири непритомного сусіда, потім
передав його лікарям.
Сьогодні 59-річний Михайло Жильцов
завдячує Романові Федоренку за своє друге
день народження.
30 вересня-1 жовтня в Національному університеті цивільного захисту
України в рамках проведення післядипломної освіти на кафедрі спеціальної
хімії та хімічної технології для працівників підрозділів Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, на яких покладені задачі радіаційного,
хімічного та біологічного захисту, за
участю представників ОБСЄ в Україні
відбувся перший онлайн тренінг в
рамках
проєкту
"Посилення
спроможності
України
щодо
реагування на надзвичайні ситуації,
пов'язані з небезпечними хімічними
речовинами".
Експерти
проєкту
Максим
Довгановський,
Микола
Кузнєцов, Наталія Курдій надали
слухачам
інформацію
щодо:
радіаційних, хімічних, біологічних загроз та оцінки відповідних ризиків,
особливостей проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні радіаційного,
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хімічного
або
біологічного
зараження.
Також
були
проведені практичні тренування у
форматі
командно-штабної
(командно-ділової) гри, в ході
якої були опробовані отримані
знання
щодо
ліквідації
надзвичайних ситуацій хімічного
характеру.
Дякуємо
Координаторам
проекту
Предвічній Ганні та Боєчко Ганні,
а також всім експертам за плідно
проведений онлайн тренінг та
сподіваємося на подальшу співпрацю!
3 жовтня представник НУЦЗУ здобув бронзу на турнірі зі стронгмену
«Студентський Богатир м. Харкова 2020». Під час змагань учасники
виконали чотири вправи: «Супер -ЙОК» (слід було пронести 20 метрів
коромисло вагою 150
кілограмів); «Тайєр
Фліп» ("Колесо" , з
кантівкою
колеса
вагою 150 кілограмів
слід було виконати
6-8
переворотів);
«Лог-ліфт» (штанга
вагою 50 кілограмів )
і
вправа
«Прогулянка фермера» ( 20 метрів на кожній руці потрібно було пронести
валізи вагою 60 кілограмів).
На кожному з етапів змагань вихованець університету показав гарний
результат, що в підсумку змагань дало змогу завоювати бронзу.
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7 жовтня в Національному університеті цивільного захисту України
відповідно до карантинних вимог курсанти 2-х курсів факультетів цивільного
захисту, оперативно-рятувальних
сил
та
пожежної
безпеки
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,
проректор університету Олег
Семків 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.
Як
зазначив
начальник
навчальної
пожежнорятувальної частини Дмитро
Полковниченко, у 2019-2020
навчальному році було здійснено
понад 28 виїздів на пожежі
різних ступенів складності, де
відзначились майже 40 курсантів.
Їхня результативна та оперативна
діяльність при гасінні пожеж і
ліквідації їх наслідків була
заохочена
керівництвом
університету
–
почесними
грамотами, короткотерміновими
відпустками.

97

7 жовтня Протягом січня-травня цього
року
старший
викладач
кафедри
прикладної механіки та технологій захисту
навколишнього середовища НУЦЗУ Олена
Сєрікова брала участь у науководослідницькому стажуванні “Міжнародні
проєкти:
написання,
аплікування,
управління та звітність” в Університеті
суспільних наук ( м. Лодзь, Польща).
Програму стажування було успішно
виконано у дистанційному режимі. За
результатами
стажування
отримано
Сертифікат міжнародного зразка.
Програма
міжнародного
стажування
склала 6 кредитів ECTS або 180
академічних годин. Результати стажування
було
визнано
вченою
радою
Національного університету цивільного
захисту України у якості підвищення кваліфікації.

8 жовтня Подія сталася 7.10.20 за адресою:Харківська область, Харківській
район с. Люботин вулиця Влаготи, 112.
Перший караул навчальної пожежнорятувальної частини Національного
університету
цивільного
захисту
України о 13 год. 50 хв., виїхав на
пожежу за спецвикликом ОДС ОКЦ.
На полігоні твердих побутових
відходів, виникло загоряння на

загальній площі
400
квадратних метрів. В
ході
гасіння
пожежі
Особовий склад караулу
займався прокладанням
рукавних ліній від ПНС110 загальною довжиною
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2200 м. Далі весь особовий склад караулу був задіяний при роботі з ручними
стволами,
роботою з стационарними лафетними стволами від АЦ,
проводилось освітлення місця пожежі та підвіз води.
Взаголом на гасіння пожежі було подано 5 стволів "Б" та лафетні стволи від
АЦ. До ліквідації пожежі були залучені ДПРЧ-48,ДПРЧ-49, ДПРЧ-6 АЦ і
АНР НПРЧ.
8 жовтня в Національному університеті відбулися захисти дисертацій на
здобуття ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук зі
спеціальності “Пожежна безпека”.
Уперше в системі ДСНС пройшов захист дисертації на здобуття ступеня
доктора філософії зі спеціальності
“Пожежна безпека”. Так, успішно
захистився
ад'юнкт
ад'юнктури
Ярослав Кальченко з теми “
Підвищення ефективності системи
експлуатації теплових пожежних
сповіщувачів шляхом удосконалення
методів та засобів їх випробувань”.
Його науковим керівником є
заслужений винахідник України,
доктор технічних наук, професор,
головний науковий співробітник
науково-дослідного центру НУЦЗУ
Юрій Абрамов.
Також цього дня відбувся захист
дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора наук. Успішно
захистився
доцент
кафедри
спеціальної хімії та хімічної
технології Андрій Шаршанов з
теми “Розвиток наукових основ
захисту речовин і матеріалів від
теплового впливу пожежі”. Його
науковим
консультантом
є
заслужений винахідник України,
доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник науководослідного центру НУЦЗУ Юрій Абрамов.
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9 жовтня представник компанії Hilti-Україна Сергієнко Денис провів для
курсантів, слухачів магістратури
факультетів пожежної безпеки та
цивільного
захисту
Національного
університету
цивільного
захисту України
ознайомчу лекцію з
теми
«Основи
пасивного
протипожежного захисту».
Під
час
лекції
були
продемонстровані реальні зразки
пасивного
протипожежного
захисту,
відео
експериментальних досліджень
тощо. У рамках співробітництва
разом з НУЦЗУ створено
виставковий макет зі зразками
елементів
протипожежного
захисту провідного виробника в
Європі.
10 жовтня Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 2011
року за підтримкою Міністерства освіти і науки України та Інституту
модернізації змісту освіти МОН України проводиться з метою створення
умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді,
підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх
інтересу до дослідницької роботи та оволодіння ними інноваційними
технологіями.
Вже 9 років поспіль наші курсанти та студенти є активними та
результативними учасниками даного конкурсу. Так, згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 з жовтня 2019
року по квітень 2020 року у базових закладах вищої освіти України
проводились І та ІІ тури. Від нашого університету, за результатами
проведення І туру конкурсу було розіслано 110 кращих робіт за 40 галузями,
на адреси 32-х базових ЗВО України.
Згідно з підсумковим наказом Міністерства освіти і науки України 05.10.2020
№ 1220 до Переліку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному
році увійшло 71 молодих вчених Національного університету цивільного
захисту України: дипломів І ступеня – 12, дипломів ІІ ступеня – 22, дипломів
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ІІІ ступеня – 37. А це, в порівнянні з минулим навчальним, на 15 призових
місць більше.
Бажаємо подальших успіхів молодим науковцям нашого університету та їх
науковим керівникам!
14 жовтня
Шановні колеги!
Вітаю вас із Днем захисника
України!
Це справжнє свято мужності й
самовідданості, свято лицарства і
благородства, якими володіють
справжні оборонці, визволителі й
захисники України.
Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і
професіоналізм справі захисту нашої держави.
Свята пам’ять про Героїв, які поклали своє життя за Україну, залишається з
нами як високий зразок відваги, сили духу і самопожертви.
У цей день бажаю вам міцного здоров’я, родинного благополуччя,
невичерпної енергії та наснаги, а найголовніше – миру і спокою на рідній
землі.
Ректор університету

Володимир САДКОВИЙ

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня захисника України! Сьогодні ми
вшановуємо сильних духом захисників, котрі щодня віддають свої силу,
мужність та професіоналізм благородній місії захисту нашої держави.
Важко переоцінити важливість і значущість тієї справи, яку виконує
багатотисячний колектив рятувальників Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, постійно ризикуючи життям, задля порятунку людей.
Низький уклін та вдячність нашим захисникам, котрі перебувають на
бойовому чергуванні, всім, хто захищає рідну Україну. Прийміть найщиріші
побажання родинного благополуччя, міцного здоров'я, твердої віри у світле
майбутнє та сили рухатися вперед.
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН
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16 жовтня зі здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем на
факультетах цивільного захисту та оперативно-рятувальних сил НУЦЗ
України було проведено виїзне заняття
з
дисципліни
«Стандартизація,
метрологія та сертифікація у сфері
пожежної безпеки» на завод по
виробництво
пожежних
рукавів
AQUASILA.
У рамках вивчення дисципліни
«Стандартизація,
метрологія
та
сертифікація
у сфері
пожежної
безпеки» здобувачі вищої освіти разом
з начальником кафедри інженерної та
аварійно-рятувальної
техніки
Андрієм
Калиновським
та
доцентом
кафедри
Сергієм
Назаренко відвідали завод по
виробництво пожежних рукавів
AQUASILA. Директор компанії
ТОВ «СПЕЦПРІА» Вадим Смик
ознайомив здобувачів вищої
освіти
з
повним
циклом
виробництва пожежних рукавів,
метрологічним забезпеченням
якості продукції, проведенням
стандартизації на підприємстві,
характеристику процесів виробництва та зберігання готової продукції.
17 жовтня в Національному університеті цивільного захисту України
відбувся День відкритих дверей у віртуальному форматі. Гостями онлайнтуру вишем стали майже 400 випускників закладів освіти різних рівнів із
Київської,
Львівської,
Одеської,
Хмельницької,
Черкаської,
Дніпропетровської,
Запорізької,
Кіровоградської,
Миколаївської,
Полтавської, Сумської, Херсонської, Харківської областей, які виявили
бажання стати рятувальниками, багато з них - із Донецького і Луганського
регіонів. Контент віртуального туру розміщено на офіційному сайті
університету: https://nuczu.edu.ua/. Відвідувачі заходу ознайомились із
презентаціями та досягненнями факультетів, кафедр, науково-дослідних
лабораторій та навчально-науково-виробничого центру закладу вищої освіти,
умовами вступу та навчально-матеріальною базою НУЦЗУ.
Наразі підготовка фахівців здійснюється за першим (бакалаврським), другим
(магістерським) освітньо-професійними рівнями та третім (доктор філософії)
освітньо-науковим рівнем вищої освіти. Здобувачі вищої освіти НУЦЗ
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України навчаються за спеціальностями: «Цивільна безпека», «Пожежна
безпека», «Хімічні технології та інженерія», «Психологія», «Екологія»,
«Технології захисту навколишнього середовища», «Публічне управління та
адміністрування», «Туризм», за 21 освітньо-науковими та освітньопрофесійними програмами.

Подія сталася 18 жовтня за адресою: вул. Велика Панасівська, 54. Четвертий
караул
навчальної
пожежно-рятувальної
частини
Національного
університету цивільного захисту України о 10 год. 37 хв. під керівництвом
викладача-методиста – начальника караулу НПРЧ Миколи Золочевського
виїхав на пожежу за першим номером виклику, де на загальній площі 50
квадратних метрів горів дах та перекриття одноповерхового будинку. Після
прибуття на місце виклику караул подав 2 стволи «Б» на гасіння пожежі та
проводив роботу з розбирання конструкцій. Взагалі, на гасіння пожежі було
подано 4 стволи типу "Б". До ліквідації пожежі було задіяне чергові караули
ДПРЧ – 3, ДПРЧ – 6, НПРЧ.
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15-18 жовтня в Харькове на стадіоні ХТЗ відбувся чемпіонат України з
кікбоксингу WPKA. У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з
різних регіонів нашої держави. Активними учасниками змагань стали
курсанти Національного університету цивільного захисту України. Так,
переможцями спортивних перегонів стали Пономаренко Андрей, курсант 2го курсу факультету оперативно-рятувальних сил; Савенко Євгеній, курсант
3-го курсу того ж факультету; Колісник Артем, курсант 2-го курсу того ж
факультету; Середа Микола, курсант 2-го курсу того ж факультету; Харченко
Віктор, курсант 4-го курсу факультету пожежної безпеки; Капелька Павло,
курсант 2-го курсу факультету цивільного захисту; Крошка Микита, курсант
2-го курсу факультету цивільного захисту.
Срібло вибороли Авраменко Микита, курсант 3-го курсу факультету
оперативно-рятувальних сил; Макаренко Сергій, курсант 4-го курсу
факультету пожежної безпеки; Коваль Назар, курсант 2-го курсу факультету
пожежної безпеки; Кривець Іван, курсант 4-го курсу факультету цивільного
захисту, а бронза дісталась Бойку Игнату, курсанту 2-го курса факультету
цивільного захисту. Всі вони вихованці тренера університету з кікбоксингу,
інтерконтинентального чемпіона з боксу, майстра спорту з рукопашного бою,
чемпіона Європи з рукопашного бою — викладача кафедри фізичної
підготовки Валентина Головка.
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21 жовтня Діана Медведєва, курсантка 3-го курсу факультету цивільного
захисту Національного університету цивільного захисту України, стала
стипендіаткою на отримання стипендії Харківського міського голови
“Обдарованість” для дітей та молоді на 2020/2021 навчальний рік. Відповідне
розпорядження було підписане секретарем міськради Олександром Новаком.
Загалом, у списку - 120 учнів (60 школярів та 60 студентів). Всі вони,
починаючи з 1 вересня 2020 року, отримуватимуть стипендію в розмірі 600
грн на місяць.
Діана протягом 2019/2020 навчального року
виявила високий рівень успішності, стала
переможницею
ІІ
туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному
році зі спеціальності «Цивільний захист», була
активною учасницею науково-комунікативних
заходів, в тому числі — міжнародних, є
співавторкою наукових статей, входить до 5
наукових гуртків на кафедрах університету,
долучається до наукових досліджень і проєктів,
що проводяться на кафедрі організації та
технічного забезпечення аварійно-рятувальних
робіт ( результати одного з цих досліджень
оформлені у вигляді заявки на отримання охоронних документів з питань
інтелектуальної власності (патенту на корисну модель), заявка оформлена та
подана на початку 2020 року), веде активну волонтерську діяльність.
Нагадаємо, стипендія «Обдарованість» - рейтингова. Вона присуджується в
галузі освіти, культури, спорту і лідерства. Цього року на її отримання було
подано 285 кандидатур, і був складений рейтинг з урахуванням перемог на
конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
27 жовтня Нещодавно на базі Львівського державного університету
внутрішніх справ було проведено у режимі онлайн Конкурс на кращу
наукову,
науково-технічну
та
профорієнтаційну
продукцію
в
апараті
МВС,
територіальних
органах, закладах, установах і
підприємствах, що належать до
сфери
управління
Міністерства
внутрішніх справ України у 2020
році. Захід відбувся відповідно до
наказу МВС від 25 березня 2020 року
№ 300.
Для участі у Конкурсі Національний
університет
цивільного
захисту
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України направив 17 конкурсних наукових продуктів за 7-ма номінаціями.
За результатами роботи конкурсних комісій, організаційний комітет
конкурсу затвердив рейтингові списки, відповідно до яких конкурсна
продукція НУЦЗУ посіла 3 призові місця за відповідними номінаціями:
- «Комп’ютерні програми практичного спрямування» — програмний
комплекс «Веста» (за авторством викладача кафедри автоматичних систем
безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки Олексія
Антошкіна) – ІІІ місце;
- «Наукові видання (монографії,
науково-практичні коментарі тощо)»
— монографія «Зниження рівня
вибухонебезпеки об’єктів в умовах
надзвичайних
ситуацій»
(представниками
авторського
колективу університету є проректор з
наукової
роботи
–
начальник
науково-дослідного
центру
Володимир Андронов та старший
викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету
цивільного захисту Василь Матухно) — ІІІ місце.
- «Навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники,
хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо)» — навчальний посібник
«Українська мова за професійним спрямуванням» (авторський колектив у
складі Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О. Черкаського інституту
пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) — ІІІ місце.
Подія сталася 31 жовтня за адресою: м. Харків, вулиця Велика Панасівська,
67/7.
Перший
караул
навчальної
пожежно-рятувальної
частини
Національного університету цивільного захисту України о 15 год. 09 хв.
виїхав на пожежу за другим номером виклику. В складському приміщенні
виникло
загоряння
на загальній площі
25 квадратних метрів.
Особовий
склад
караулу
НПРЧ
займався
гасінням
пожежі за допомогою
ручних
пожежних
стволів,
проводив
роботи
по
розбиранню
та
проливанню будівельних конструкцій. Взаголом на гасіння пожежі було
подано 2 стволи типу "Б". До ліквідації пожежі були залучені чергові караули
ДПРЧ-3,ДПРЧ-6, ДПРЧ-4 та НПРЧ.
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ЛИСТОПАД
3 листопада шанований ветеран пожежної охорони, Національного
університету цивільного захисту України Володимир Григорович Палюх
відзначає свій Ювілей. Сьогодні Легенда пожежної охорони приймає вітання
від представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ГУ
ДСНС України в областях, Всеукраїнської Асоціації ветеранів війни та
ДСНС України, керівництва області й міста, наукових установ, підприємств і
організацій, а також Національного університету цивільного захисту
України.
Пожежна охорона України нараховує у своїх шеренгах дуже багато
талановитих, відданих справі вогнеборців. І до когорти найдостойніших
можна впевнено зарахувати Володимира Григоровича Палюха. Ім’я цієї
заслуженої, скромної та порядної людини знають не тільки в Україні, а й
далеко за її межами. Від
районного
пожежного
інспектора до начальника
Управління
пожежної
охорони Харківської області,
згодом
ректора
Харківського
пожежнотехнічного училища, а з 1994
року до грудня 1998 –
ректора
Харківського
інституту пожежної безпеки
МВС України – такий
славний життєвий шлях
полковника Палюха.
Усе своє життя шановний Володимир Григорович присвятив складній,
небезпечній, але благородній та відповідальній справі – рятуванню людей у
будь-яких надзвичайних ситуаціях, надійному захисту їх життя та здоров’я
від підступного ворога – вогню, вихованню великої когорти справжніх
фахівців своєї справи. Велика кількість успішно ліквідованих пожеж та
врятованих людей – найкраще підтвердження його вкладу у становлення та
зміцнення нашої держави. Володимир Палюх – один із перших, хто
відгукнувся на трагедію, що сталася на Чорнобильській АЕС, не шкодуючи
ні сил, ні здоров’я, виконував свій службовий обов’язок, за що отримав одну
із найвищих державних нагород - Почесну Грамоту Президії Верховної Ради
РСР. Шановний Володимир Григорович є одним із фундаторів найпершого
навчального закладу пожежно-технічного профілю на Україні.
За більш ніж 65-річну працю в пожежній охороні і особливо на керівних
посадах, Володимир Григорович Палюх доклав багато зусиль для зміцнення
протипожежного захисту держави, покращення матеріально-технічної бази
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Харківського гарнізону пожежної охорони, створення належних умов для
навчання та практичної підготовки курсантів.
Володимир Григорович за роки своєї служби удостоєний багатьох нагород.
Він – кавалер двох медалей «За відвагу на пожежі», має багато державних
нагород. Є у полковника Палюха і нагороди іноземних держав. Але найкраща
нагорода для педагога, вогнеборця, практика – успіхи його вихованців.
Пишається він своїми вихованцями, до когорти яких входять професор
генерал-лейтенант Володимир Росоха, доктор технічних наук професор Юрій
Глуховенко, кандидат технічних наук доцент кафедри пожежної
профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки Анатолій
Коссе та багато інших. Саме їх успіхи - це джерело натхнення і наснаги
Володимира Григоровича.
Щиросердно вітаємо Ювіляра, бажаємо довгих літ, благополуччя, добра і
миру!

16 листопада за адресою: м. Харків, Новобаварський район, вул. Текстильна,
18. Перший караул навчальної пожежно-рятувальної частини Національного
університету цивільного захисту України о 23 год. 40 хв. під керівництвом
викладача-методиста – начальника караулу НПРЧ Дениса Михайлова виїхав
на пожежу за першим номером виклику, де на площі 50 квадратних метрів
горіли дерев'яні конструкції даху ангару, а також сміття, листя, папір та
брикети у середині будівлі. В ході гасіння пожежі особовий склад караулу
займався прокладанням рукавних ліній, роботою з ручними пожежними
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стволами, проводили проливку осередку пожежі, де спостерігалось тління
брикетів.
До ліквідації пожежі були залучені відділення ДПРЧ-3, ДПРЧ-6, ДПРЧ-26,
оперативний штаб та АЦ і АНР НПРЧ.

17 листопада з нагоди Міжнародного дня студента представники
студентської ради Національного університету цивільного захисту України
обговорили нагальні питання. У зборах, що відбулися, відповідно до
карантинних вимог, у режимі відеоконференцзв’язку, взяли участь
представники студентської ради Черкаського інституту пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ. Під час заходу курсанти і студенти закладу
вищої освіти обмінялись привітаннями з нагоди міжнародного свята та
обговорили актуальні питання
щодо перспектив подальшої
співпраці
в
організації
проведення культурно-масових
та спортивних заходів в умовах
карантинних обмежень; сприяння
навчальній, науковій та творчій
діяльності студентів (курсантів);
дистанційного навчання; заходів
заохочення відмінників навчання;
заходів
психологічного
розвантаження; роботи студентського самоврядування під час карантинних
обмежень; волонтерської діяльності тощо.
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18 листопада за адресою: м. Харків, вулиця Саратовська, 44. Другий караул
навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету
цивільного захисту України о 02 год. 29 хв. під
керівництвом
викладача-методиста
–
начальника караулу НПРЧ Вадима Вержака
виїхав на пожежу за першим номером виклику,
де на площі 60 квадратних метрів горіла
котельня та на площі 150 квадратних метрів
горів
меблевий
цех. По прибуття
на місце виклику
караул
проводив
роботу з гасіння
пожежі, розбору та
проливки
будівельних
конструкцій.
На
ліквідацію пожежі було подано 4 стволи типу
«Б», задіяно 1 ланка ГДЗС. До ліквідації пожежі
були залучені чергові відділення ДПРЧ-2, ДПРЧ3, ДПРЧ-4, ДПРЧ-9, оперативний штаб
пожежогасіння, черговий караул НПРЧ.
19 листопада у Спеціалізованій вченій раді Д 64.707.04 Національного
університету цивільного захисту України відбулися чергові захисти
дисертаційних робіт зі спеціальності 21.02.03 – цивільний захист. Карантин
не став на заваді успішній роботі науковців – засідання було проведено із
дотриманням усіх санітарних вимог.
На
початку
засідання
члени
Спеціалізованої вченої ради та всі
присутні
вшанували
хвилиною
мовчання пам’ять померлих членів
ради – доктора технічних наук,
старшого наукового співробітника
Сергія АЗАРОВА та доктора
технічних наук, професора Ігоря
ЧУБА.
Плідна робота дає відповідний
результат. Ще два науковці успішно
захистили свої наукові здобутки, отримані в стінах нашого Університету.
Доповідь викладача кафедри адміністративного, фінансового та
інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Романа ГУДАКА за результатами дисертаційної роботи на здобуття
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наукового ступеня кандидата технічних наук з теми «Мінімізація наслідків
надзвичайної ситуації природного характеру в гірській місцевості за
допомогою
пошуковорятувальних
вертольотів»
викликала жваве зацікавлення у
членів ради та фахівців у сфері
цивільного захисту. Науковим
керівником
здобувача
був
начальник кафедри пожежної
профілактики в населених пунктах
НУЦЗ України д.т.н., проф. Ігор
ЧУБ.
Дисертаційну роботу з теми
«Методика скорочення часу оперативного розгортання першим рятувальним
підрозділом в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру» на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата
технічних
наук
представив до захисту викладач
кафедри пожежної та рятувальної
підготовки Дмитро БЕЛЮЧЕНКО.
Науковим керівником здобувача є
старший науковий співробітник
наукового відділу з проблем
цивільного захисту та техногенноекологічної безпеки науководослідного центру НУЦЗ України
д.т.н., с.н.с. Віктор СТРІЛЕЦЬ.
20 листопада продовжила свою роботу Спеціалізована вчена рада Д
64.707.04 Національного університету цивільного захисту України. І знову
карантин не став на заваді
успішній роботі науковців –
засідання було проведено із
дотриманням усіх санітарних
вимог.
Особливістю
сьогоднішнього
засідання став вже черговий в
НУЦЗ
України
захист
дисертаційної
роботи
зі
спеціальності
21.06.01
–
екологічна безпека. Дисертаційну
роботу з теми «Зниження рівня
негативного впливу на стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення
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від наслідків лісової пожежі» на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук представив до
захисту
викладач
кафедри
управління
та
організації
діяльності у сфері цивільного
захисту
НУЦЗ
України
Станіслав ЩЕРБАК. Науковим
керівником
здобувача
був
провідний
науковий
співробітник
відділу
дослідницького
ядерного
реактора Інституту ядерних
досліджень
Національної
академії наук України д.т.н., с.н.с. Сергій АЗАРОВ.
Цього дня також свої наукові здобутки представив науковий співробітник
ТОВ «Бранд Трейд» Валерій СТРІЛЕЦЬ. Тема роботи, представленої на
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності
21.02.03 – цивільний захист, –
«Попередження
надзвичайних
ситуацій
терористичного
характеру,
пов’язаних
з
малооб’ємним
вибухом
небезпечних хімічних речовин».
Науковий керівник здобувача –
начальник наукового відділу з
проблем цивільного захисту та
техногенно-екологічної безпеки
науково-дослідного центру НУЦЗ
України д.т.н., с.н.с. Роман ШЕВЧЕНКО.
20 листопада за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 8. Перший караул
навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету
цивільного захисту України о
18
год. 05 хв. під
керівництвом
викладачаметодиста
–
начальника
караулу
НПРЧ
Дениса
Михайлова виїхав на пожежу
за першим номером виклику,
де на загальній площі 150
квадратних метрів горіли
дерев'яні конструкції даху, горища та частково перекриття житлового
будинку. У зв'язку з тим, що пожежа виникла на висоті, пермінний склад
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НПРЧ не залучавсся до роботи, постійний склад караулу був задіяний на
гасінні горища та на першому
поверсі
приватного
домоволодіння. Також від АЦ
НПРЧ
було організовано
подача води на гасіння.
Взаголом на гасіння пожежі
було подано 4 стволи типу
"Б". До ліквідації пожежі були
залучені чергові відділення
ДПРЧ-4,ДПРЧ-5, ДПРЧ-9 та НПРЧ.
23 листопада за адресою: вул. Чаадаева, 7. Четвертий караул навчальної
пожежно-рятувальної частини Національного університету цивільного
захисту України о 23 год. 48 хв. під
керівництвом
викладача-методиста
–
начальника караулу НПРЧ Миколи
Золочевського
виїхав на пожежу за
першим
номером
виклику, де на
загальній площі
60 м2 горів дах,
перекриття
та
домашні речі в
приватному
будинку. По прибуттю на місце виклику караул
подав 1 ствола «Б» на гасіння пожежі та проводив
роботу з розбирання конструкцій. Взагалі на
гасіння пожежі було подано 3 ствола типу "Б". До
ліквідації пожежі були задіяні чергові караули
ДПРЧ – 3, ДПРЧ – 6, ДПРЧ – 7, НПРЧ.
25 листопада за адресою: м. Харків, вулиця Кураховська, 24. Другий караул
навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету
цивільного захисту України о 19 год. 28 хв. під керівництвом викладачаметодиста – начальника караулу НПРЧ Вадима Вержака виїхав на пожежу за
першим номером виклику, де на загальній площі 60 квадратних метрів горіла
двохповерхова нежитлова будівля. По прибуттю на місце виклику караул
подав 2 стволи типу «Б» на гасіння пожежі, проводив роботу з розбирання та
проливання будівельних конструкцій та освітлювання місця пожежі. В
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загалом на гасіння
пожежі
було
задіяно 3 стволи
типу
"Б".
До
ліквідації пожежі
були
залучені
чергові відділення
ДПРЧ-3, черговий
караул НПРЧ.

Незабаром на базі навчально-тренувального полігону Національного
університету цивільного захисту майбутні рятувальники зможуть
відпрацьовувати
навички
гасіння
внутрішніх пожеж у вогневому
тренажері
контейнерного
типу.
Вогневий тренажер призначений для
тренувань пожежних-рятувальників в
умовах, максимально наближених до
реальних. Він представляє собою
імітацію внутрішньої пожежі – пожежі
у приміщенні, де можуть перебувати
люди. Метою його використання є
підготовка пожежних до безпечного й ефективного виконання оперативних
завдань під час гасіння внутрішніх пожеж, підвищення рівня свідомості
відносно загроз, які можуть при цьому виникнути (викид полум’я, спалах
приміщення та явище зворотної тяги).
26 листопада відбулася презентація Вогневого модуля. Учасниками заходу
стали представники керівництва ГУ
ДСНС України у Харківській області,
науково-педагогічні працівники та
курсанти
НУЦЗУ.
Інструктори
університету у Вогневому модулі
відпрацювали проведення розвідки
пожежі, вентиляції та її впливу на
обстановку на пожежі, правила
відкривання дверей приміщення (від
цього залежить безпека пожежників),
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роботу із пожежними стволами, за допомогою тепловізора провели пошук
«постраждалих» від пожежі у
приміщенні, а також відпрацювали
дії під час ліквідації витоку газу з
цистерни
(гасіння
палаючого
газового факелу).
Програму підготовки у Вогневому
модулі за напрямом гасіння
внутрішніх пожеж опрацьовано в
Національному
університеті
цивільного захисту України в
рамках
реалізації
проєкту
«Регіональні Центри Рятувальної Підготовки – підтримка системи підготовки
добровільної пожежної охорони та професійної рятувальної служби в
Україні», який співфінансований
Міністерством закордонних справ
Республіки
Польща
в
рамках
польської співпраці розвитку для
уніфікації стандарту підготовки за
напрямом гасіння внутрішніх пожеж.
Як зазначив начальник кафедри
пожежної тактики та аварійнорятувальних робіт Андрій Лісняк,
програма
поступово
наближає
здобувачів вищої освіти від ключових життєво-необхідних знань та понять
про пожежу до найефективніших способів організації її гасіння із
урахуванням сучасних відомостей
науки
та
найраціональнішого
способу
підготовки,
який
використовується у всьому світі Compartment Fire Behaviour Training.
Тож, під час проведення занять на
вогневому
тренажері
учасники
матимуть можливість безпосередньо
побачити процес розвитку пожежі у
приміщенні, зможуть навчатись
«читати» ознаки поведінки пожежі,
а також визначати, яким чином оперативні дії вплинуть на розвиток і
середовище пожежі, відпрацьовуватимуть елементи проведення розвідки
пожежі, в тому числі - з використанням тепловізора, прийоми роботи з
комбінованими пожежними стволами та керування газовими потоками.
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28 листопада за адресою: вул. Проспектна, 21. Четвертий караул навчальної
пожежно-рятувальної частини Національного
університету цивільного захисту України о 02
год. 58 хв. під керівництвом викладачаметодиста – начальника караулу НПРЧ
Миколи Золочевського виїхав на пожежу, де
на загальній площі 1000 м2 горіло 25
магазинів на ринку «Барабашово».
По
прибуттю на місце виклику караул подав 1
ствола «Б» на гасіння пожежі та прокладав
магістральну лінію, а також проводив роботу
з розбирання та проливання конструкцій.
Загалом у гасінні пожежі брали участь 15
відділень рятувальників на автоцистернах, а
також
6
автомобілів
спеціального
призначення. Крім того, працювала цистерна
добровільного протипожежного формування
ТЦ «Барабашово». Всього задіяні близько 100
чоловік особового складу. Рятувальники
розгорнули рукавні лінії та подали в осередок
пожежі 12 пожежних стволів. Також був
організований захист сусідніх павільйонів.
Через сильне задимлення рятувальникам
довелось працювати у апаратах на стисненому
повітрі для захисту органів дихання.
Локалізація пожежі відбулась о 04:17.
Постраждалих немає. Причина виникнення
пожежі з’ясовується.

29 листопада за адресою:
Харківський
район,
смт.
Безлюдівка, пл. Стадіонна, 19-г.
Другий
караул
навчальної
пожежно-рятувальної
частини
Національного
університету
цивільного захисту України о 7
год. 15 хв. під керівництвом
викладача-методиста
–
начальника
караулу
НПРЧ
Вадима Вержака виїхав на
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пожежу за другим номером виклику, де на
загальній площі 600 квадратних метрів горіла
торгівельно-складська будівля приватного
підприємця. По прибуттю на місце виклику
караул проводив роботи з гасіння пожежі,
розбирання та проливання будівельних

конструкцій та підвіз води
до місця пожежі. Всього на
місці події було задіяно 13
одиниць техніки та 60
чоловік особового складу
ДСНС.

30 листопада Напередодні Міжнародного дня науки під егідою Національної
академії наук України й Української федерації вчених за підтримки та участі
Комітету Верховної ради України з питань науки і
освіти, Міністерства освіти України було заохочено
переможців Міжнародної програми «Науковець року
- 2020». Серед нагороджених — представники
Національного університету цивільного захисту
України, а саме: перший проректор, доктор наук
державного управління, доцент Володимир Коврегін,
завідувач
кафедри
менеджменту навчальнонауково-виробничого
центру,
доктор
наук
державного
управління,
професор
Вікторія
Шведун,
завідувач
кафедри
публічного
адміністрування у сфері цивільного захисту,
доктор наук державного управління, професор
Сергій Майстро. За вагомі здобутки та особистий
внесок у розвиток науки України переможці науковці університету отримали медалі,
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почесні
грамоти та збірники “Наукова еліта
України”. А також за вагомі здобутки та особистий
внесок у розвиток науки України Почесну грамоту
одержала
начальниця
навчально-наукововиробничого центру НУЦЗУ, доктор наук
державного
управління,
професор
Світлана
Домбровська.
Окрім українських учених, нагороди отримали
представники Польщі, Італії, Ізраїлю.
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ГРУДЕНЬ
4 грудня між Національним університетом
цивільного
захисту
України
та
Університетом ім. Наміка Кемаля м.Текірдаг,
Туреччина, укладено Двосторонню угоду з
метою сприяння співпраці у галузі освіти та
академічних досліджень.

3-4 грудня в місті Харків відбувся чемпіонат Харкова з військовоспортивного багатоборства (розділ бойове двоборство). У змаганнях взяли
участь понад 300 спортсменів та 13 команд з різних силових структур
системи МВС. Команда Національного університету цивільного захисту
України посіла ІІ місце серед закладів вищої освіти та підрозділів силових
структур. Курсанти університету показали такі результати:
Коваль Назар, курсант факультету пожежної безпеки, посів І місце в розділі
Б-2 у ваговій категорії до 70 кілограмів;
Макаренко Сергій, курсант факультету пожежної безпеки, - І місце в розділі
Б-3 у ваговій категорії до 70 кілограмів;
Заканавський Денис, курсант факультету пожежної безпеки, - ІІ місце в
розділі Б-2 у ваговій категорії до 65 кілограмів;
Харченко Віктор, курсант факультету пожежної безпеки, - ІІІ місце в розділі
Б-2 у ваговій категорії до 80 кілограмів;
Марченко Вадим, курсант факультету пожежної безпеки, - ІІІ місце в розділі
Б-3 у ваговій категорії до 70 кілограмів;
Капелька Павло, курсант факультету цивільного захисту, - ІІ місце в розділі
Б-3 у ваговій категорії до 80 кілограмів;
Бойко Ігнатій, курсант факультету цивільного захисту, - І місце в розділі Б-3
у ваговій категорії до 65 кілограмів;
Крошка Микита, курсант факультету цивільного захисту, - ІІ місце в розділі
Б-3 у ваговій категорії до 75 кілограмів;
Колісник Артем, курсант факультету оперативно-рятувальних сил, - І місце в
розділі Б-2 у ваговій категорії до 85 кілограмів;
Фурманов Олександр, курсант факультету оперативно-рятувальни сил, - І
місце в розділі Б-2 у ваговій категорії до 75 кілограмів;
Авраменко Микита, курсант факультету оперативно-рятувальних сил, - ІІ
мiсце в роздiлi Б-2 у ваговій категорії до 70 кілограмів;
Захаров Марк, курсант факультету оперативно-рятувальних сил, - ІІ місце в
розділі Б-2 у ваговій категорії до 80 кілограмів;
Савенко Євген, курсант факультету оперативно-рятувальних сил, - І мiсце в
роздiлi Б-2 у ваговій категорії до 75 кілограмів.
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6 грудня за адресою: м. Харків, вулиця Фонвізіна, 18. Перший караул
навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету
цивільного захисту України о 10 год. 41 хв. під керівництвом викладачаметодиста – начальника караулу НПРЧ Вадима Вержака виїхав на пожежу за
першим номером виклику, де на загальній площі 250 квадратних метрів
горіло обладнання та текстильна сировина і готова продукція в виробничогосподарській будівлі, де
знаходилось
декілька
приватних
підприємств,
здебільшого
текстильних. По прибуттю
на місце виклику караул
проводив
роботу
з
розбирання та проливання
будівельних конструкцій.
Всього
до
ліквідації
пожежі було залучено 8
пожежних
автоцистерн,
автомобіль ГДЗС, АНР
НПРЧ. Працювало 6 ланок
ГДЗС, в осередок пожежі подано 7 пожежних стволів.
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14 грудня до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
представники студентської ради університету привітали працівників, які
брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній
електростанції та подякували – мужнім та звитяжним патріотам, які свого
часу захистили Україну і світ від нищівної техногенної катастрофи.

Звернення
ректора Національного університету цивільного захисту України
Володимира Садкового
до ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
14 грудня український народ вшановує героїчний подвиг ліквідаторів
наслідків найбільшої у світі техногенної катастрофи на Чорнобильській
атомній електростанції.
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У цей день ми вклоняємося перед мужністю, самовідданістю та високим
професіоналізмом ліквідаторів і вшановуємо людей, які закрили собою світ
від атомного лиха, що вирвалося зі зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС
Їхній героїзм, патріотизм і професійна майстерність перевірені часом.
Саме цього дня було завершено будівництво саркофага над зруйнованим
четвертим енергоблоком ЧАЕС. Кожна хвилина цього надзвичайного
будівництва – це мужність і професіоналізм, самовідданість і самопожертва
ліквідаторів заради збереження життя людей в Україні та в усьому світі.
Висловлюю щирі слова подяки мужнім учасникам ліквідації наслідків
чорнобильської катастрофи, які і сьогодні продовжують працювати в нашому
університеті. Низький уклін усім нашим героям-чорнобильцям за врятовані
життя. Ваш людський подвиг неоціненний, а відважний вчинок ніколи не
буде забутий.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добра, радості, мирного неба
та щасливого довголіття.
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, у цей день у сквері Героїв
пожежних відбулися заходи з
нагоди
Дня
вшанування

ліквідаторів наслідків аварії на
Чорнобильській
атомній
електростанції. У заході взяли
участь
проректор
Національного
університету
цивільного захисту України
Андрій Титаренко, Володимир
Палюх (ректор навчального
закладу
1990-1998
рр.),
співробітники
учасники
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ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також у цей день співробітники НУЦЗУ
стали учасниками традиційного покладання квітів до пам'ятного знаку
жертвам Чорнобильської катастрофи в Молодіжному парку. У заході взяли
участь чорнобильці, представники громадських організацій, духовенство та
керівництво міста й області.
16 грудня напередодні Дня 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.
Зустріч відбулася у рамках
карантинних вимог.
Шістнадцятий рік поспіль триває
тісна
співпраця
між
Національним
університетом
цивільного захисту України та
незвичайною школою. Цього дня
малеча з нетерпінням чекала на
своїх шефів: рятувальники у День
Святого Миколая завітали із
подарунками.
«Шістнадцять
років
поспіль
триває наша співпраця, - зазначив начальник відділу виховної та соціальногуманітарної роботи Юрій Хуртов. - Разом ми проводимо навчальнотренінгові заняття з безпеки життєдіяльності, тижні безпеки, дні цивільного
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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».
Представники студентської ради університету Аліна Губанова та Єгор
Артюхов бажали дітлахам світлого свята та завжди привітних усмішок і від
курсантів та студентів передали цінні подарунки та солодощі.
18 грудня у студії медіа-конференцзв’язку Національного університету
цивільного захисту України відбулися відкриті ZOOM-конференції з
профорієнтаційної роботи. Західи
у форматі проведення Дня
відкритих дверей зібрали майже
200 школярів випускних класів
закладів
середньої
освіти
Київської області Баришівського
району
міста
Березань
:
Березанських зош № 1, зош № 2,
Березанського НВК, Садової зош.
Учасниками
проведення
профорієнтаційних
відеоконференцій стали відповідальний секретар приймальної комісії Віталій
Асоцький, провідний фахівець відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з
громадськістю Вікторія Коленко, представники факультетів університету:
Юлія Михайловська (організатор заходу), Юрій Отрош, Анастасія Хмирова,
Валерій Боснюк, навчально-науково-виробничий центр представив Станіслав
Порока.
Онлай-зустріч
відбулися
за
сприяння співробітників ГУ ДСНС
України у Київській області Павла
Лясковського та Івана Андрієнка.
Під час спілкування представників
університету
із
молоддю
Київщини було наголошено на
актуальності та затребуваності
професії
рятувальника,
ознайомлено
майбутніх
абітурієнтів із умовами вступу та
навчання в НУЦЗУ.
Фахівці університету наголосили, що Служба порятунку “101” - єдина
служба, що завжди поруч із людьми, завжди у повній оперативній готовності.
І висококваліфіковані фахівці своєї справи, яких готує Національний
університет цивільного захисту України, провідний заклад вищої освіти
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Державної служби України з надзвичайних ситуацій у сфері цивільного
захисту, завжди були, є і будуть взірцем високої професійної підготовки,
самовідданості і мужності.
16-20 грудня у м. Бровари Київської області відбувся чемпіонат України з
панкратіону та греплінгу. До столиці нашої держави з’їхалися понад 400
спортсменів з різних регіонів України. Активними учасниками заходу стали
вихованці Національного університету цивільного захисту України. Так, ІІ та
ІІІ місця у ваговій категорії понад 100 кілограмів виборов Жевжик
Владислав, студент 6-го курсу соціально-психологічного факультету; V місце
у ваговій категорії до 81 кілограма посів Лозовий Сергій, курсант 2-го курсу
факультету оперативно-рятувальних сил; V місце у ваговій категорії до 62
кілограмів – Тімощук Владислав, курсант 2-го курсу того ж факультету; V
місце у ваговій категорії до 66 кілограмів отримав Бундюк Владислав,
курсант 2-го курсу факультету пожежної безпеки; VI місце у ваговій
категорії до 71 кілограма – Оніпко Єгор, курсант 2-го курсу факультету
пожежної безпеки.

23 грудня в навчально-науково-виробничому центрі Національного
університету цивільного захисту України відбувся захист дисертаційного
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дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у
спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03 університету.
Так, представив своє дослідження докторант ННВЦ НУЦЗ України Ігор
Хмиров з теми «Державне управління розвитку дистанційної освіти
України». Науковий консультант – заслужений працівник освіти, доктор наук
з державного управління, професор, начальник навчально-наукововиробничого центру Національного університету цивільного захисту України
Домбровська Світлана Миколаївна.
На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 був присутній як
роботодавець
проректор з наукової
роботи - начальник
науково-дослідного
центру Володимир
Андронов.
Засідання відбулося з
використанням
відеозв'язку.
Були
виконані всі накази
та
рекомендації
Міністерства
охорони
здоров'я
України
щодо
запобігання
поширенню
на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Вітаємо дисертанта та бажаємо подальших успіхів на теренах науки!
23-24 грудня тривав чемпіонат Харківської області з легкої атлетики в
приміщенні. У заході взяли участь понад 100 спортсменів. Активними
учасниками
спортивних
перегонів стали вихованці
Національного університету
цивільного захисту України.
Так, у бігу на дистанцію1000
метрів переможницею стала
Осман Емілія, курсантка 1-го
курсу факультету пожежної
безпеки. На дистанції 600
метрів
переміг
Серенко
Руслан, курсант 4го курсу
факультету
пожежної
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безпеки, срібло виборов Харченко
Євгеній, курсант 4-го курсу того ж
факультету
і
бронзу
отримав
Сергієнко Олександр, студент 1-го
курсу того ж факультету.

Шановні колеги!
Прийміть щирі вітання з Новим 2021 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: 2020 рік був не легким і прожитий він недарма. Незважаючи на
карантин, 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 2021 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 університету

Володимир САДКОВИЙ
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