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СІЧЕНЬ 
 

11 січня Результати винахідницької та раціоналізаторської діяльності 

НУЦЗУ за 2017 рік 

Винахідницька та раціоналізаторська діяльність є досить важливою для 

кожного навчального закладу, так як є одним із вагомих показників, 

відображених у всіх без виключення рейтингових системах, у тому числі в 

ТОП-200. 

Ще в 2010 році цей напрям діяльності був визнаний пріоритетним для 

нашого навчального закладу і як результат – постійне зростання його 

показників і стале лідерство 

НУЦЗУ у рейтингах серед 

вищих навчальних закладів 

України із специфічними 

умовами навчання. 

2017 рік за підсумками 

винахідницької діяльності 

вкотре став рекордним за всю 

багаторічну історію нашого 

навчального закладу (рис. 1). Протягом року подано 45 заявок на захист 

інтелектуальної власності наукових розробок, а це на п’ять позицій 

перевищує показники 

минулого року, вдвічі – 2015-

го і більше ніж в 22 рази – 

2010-го . 

Подані заявки розподілись 

наступним чином: по 3 – на 

винаходи та авторські 

свідоцтва, 34 – на корисні 

моделі. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні 

моделі» в Державному реєстрі патентів України протягом 2017 року 

зареєстровані 42 наукові 

розробки (рис. 2, рис. 3), 

заявником і власником яких є 

Національний університет 

цивільного захисту України 

(рис. 4): 6 – на винаходи, 25 на 

корисні моделі, 4 – авторських 

свідоцтв, а також 5 

позитивних рішень за 

результатами експертиз на 

відповідність умовам 

патентоздатності. 

Найбільш активними винахідниками університету в 2017 році стали: 
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головний науковий співробітник науково-дослідного центру, заслужений 

винахідник України Юрій Абрамов (подав 22 заявки та отримав 22 патенти); 

начальник кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт Віталій Собина (12 заявок, 14 патентів); 

професор кафедри фізико-математичних дисциплін Валентина 

Кривцова (8 заявок, 8 патентів); 

ад’юнкт наукового відділу з проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки Ярослав Кальченко (4 заявки, 9 патентів); 

начальник кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки 

кафедри Андрій Калиновський (6 заявок, 6 патентів); 

доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Станіслав 

Виноградов (6 заявок, 6 патентів); 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Віталій Борисенко (4 

заявки, 6 патентів); 

проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру 

Володимир Андронов (4 заявки, 5 патентів). 

Кращими підрозділами з винахідницької та раціоналізаторської 

діяльності стали: 

науково-дослідний центр (27 заявок, 27 патентів) кафедра організації 

та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету 

цивільного захисту (12 заявок, 14 патентів); 

кафедри фізико-математичних дисциплін факультету техногенно-

екологічної безпеки (8 заявок, 8 патентів); 

кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки факультету 

оперативно-рятувальних сил (7 заявок, 7 патентів). 

Високий рівень наукових розробок НУЦЗУ був відзначений у 

Конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів і робіт у сфері 

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, підсумки яких 

підбивали в жовтні в рамках ХVІ Міжнародного виставкового форуму 

“Технології Захисту/ПожТех – 2017”, де наші науковці отримали 2 призових 

місця (рис. 5). 

У Конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських робіт у сфері 

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки у номінації 

«Удосконалення засобів цивільного та протипожежного захисту» ІІІ місце 

посіла робота «Драбина рятувальна», авторами якої є головний науковий 

співробітник науково-дослідного центру Юрій Абрамов та начальник 

кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

Віталій Собина. 

ІІІ місце у номінації «Новітні технології, засоби цивільного та 

протипожежного захисту» посіла робота «Ствол-розпилювач для подавання 

плоско-радільних струменів гелеутворюючих складів на пожежогасіння», 

авторами якої є професор кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт Юрій Сенчихін та викладач цієї ж кафедри Костянтин 

Остапов. 
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22 січня у саду Шевченка відбулися урочистості з нагоди Дня 

Соборності України. В урочистій 

церемонії покладання квітів до 

пам’ятника Т.Г. Шевченку взяли 

участь голова Харківської обласної 

державної адміністрації Юлія 

Світлична, голова Харківської 

облради Сергій Чернов, представники 

облдержадміністрації, міськради, 

силових структур регіону, 

духовенства, ветерани АТО, 

громадськості, мешканці Харкова. 

Серед присутніх були проректор з 

персоналу Національного 

університету цивільного захисту 

України полковник служби 

цивільного захисту Вадим Попов, 

начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та 

роботи з громадськістю університету 

полковник служби цивільного захисту 

Сергій Мішенін. 

 

 

24 січня науково-педагогічні працівники та курсанти Національного 

університету цивільного захисту України провели щорічну соціально-

просвітницьку акцію «Абетка рятувальників». Захід відбувся у Харківському 

педагогічному ліцеї № 4, де фахівці 

вищого навчального закладу 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій провели 

навчально-тренінгові заняття з безпеки 

життєдіяльності у зимовий період для 

школярів та педагогів. Загалом, 

учасниками заходу стали понад 50 

учнів 8-11-их класів. Начальник 

кафедри піротехнічної та спеціальної 

підготовки університету Ігор Толкунов разом із курсантом 4-го курсу 

факультету цивільного захисту Олександром Івановим нагадав та розширив 

знання учасників навчально-виховного процесу з правил безпечної поведінки 

у зимовий період, провів майстер-класи з надання домедичної допомоги при 

переохолодженні та обмороженні, травмах під час ожеледиці, при переламах, 

вивихах, забитті, кровотечах. 
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Доцент кафедри охорони праці 

та техногенно-екологічної безпеки 

Олена Шароватова із курсантами 4-го 

курсу факультету пожежної безпеки 

Оленою Луговою та Данилом 

Цюрісовим розповіли про культуру 

харчування школярів: небезпеку 

вживання фастфудів, кольорової 

газованої води, чіпсів тощо. Також 

Олена Шароватова наголосила на 

правильному режимі харчування для молодого покоління та визначила 

виняткову важливість сніданку, його якісні ознаки, а також підсумувала, які 

продукти слід вживати, аби забезпечити ефективну розумову та фізичну 

діяльність. 

 

24 січня Караул навчальної пожежно-рятувальної частини НУЦЗУ 

здійснив черговий виїзд на гасіння пожежі. 

Подія сталася за адресою проспект Московський, 299а/4. Другий 

караул навчальної пожежно-рятувальної частини Національного 

університету цивільного захисту України о 15 год. 08 хв. під керівництвом 

викладача–методиста – 

начальника караулу НПРЧ 

майора служби цивільного 

захисту Клімова Андрія 

Володимировича виїхав на 

пожежу за третім номером 

виклику. На площі майже 500 

квадратних метрів горів 

швацький цех. Після прибуття 

на місце виклику караул 

займався прокладкою магістральних, робочих ліній та безпосередньо 

гасінням пожежі. Для ліквідації пожежі було задіяно 10 автоцистерн, 2 

автодрабини, 2 аварійно-рятувальних автомобіля, база ГДЗС, рукавна база, 

караул НПРЧ в складі 2 відділень та 70 чоловік особового складу ДСНС. З 

будівлі було евакуйовано близько 70 чоловік. 

 

 

25 січня відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття 

наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 

«Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 

64.707.03, створеній в НУЦЗУ. Так, захистила своє дисертаційне дослідження 

Ортіна Ганна Володимирівна з теми «Державна політика антикризового 

розвитку реального сектору економіки України». Науковий консультант – 

завідувач кафедри обліку та аудиту Класичного приватного університету, 
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доктор наук з державного управління, професор Болдуєв Михайло 

Валентинович. 

Крім того, було розглянуто тему і дисертаційну роботу, яка подається 

до спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03, підготовлену Щепанським 

Едуардом Валерійовичем з теми «Механізми державного регулювання 

розвитку туристично-рекреаційної сфери України». Науковий 

консультант – голова обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України в Хмельницькій області, доктор наук з 

державного управління, професор, заслужений юрист України Олуйко 

Віталій Миколайович. 

Цього ж дня відбулося 

розширене засідання навчально-

науково-виробничого центру 

НУЦЗ України, на якому були 

присутні його наукові 

співробітники, представники 

кафедри публічного управління у 

сфері цивільного захисту та члени 

спеціалізованої вченої ради Д 

64.707.03. У межах засідання 

пройшов попередній захист 

результатів дисертаційного 

дослідження здобувача наукового ступеня доктора наук (спеціальність 

25.00.02 – механізми державного управління) Долота Володимира 

Денисовича з теми «Механізми державного управління ціноутворенням в 

системі охорони здоров’я України». Науковий консультант – начальник 

навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного 

управління, професор Домбровська Світлана Миколаївна. 

 

27 січня на засіданні Колегії МВС України відбулася церемонія 

нагородження переможців і призерів комплексних змагань «Динаміада-

2017». У церемонії взяли участь Міністр внутрішніх справ України, Голова 

ДСТ «Динамо» України Арсен Аваков, перший заступник голови Товариства 

Віктор Корж, керівники динамівських територіальних організацій. 

За результатами комплексних змагань «Динаміади-2017», серед 

збірних команд територіальних організацій товариства серед команд І групи 

Харківська обласна організація посіла почесне ІІІ місце.  

У свою чергу, успішно виступили команди харківських вишів на 

чемпіонатах серед збірних команд вищих навчальних закладів МВС та інших 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і 

координує Міністр внутрішніх справ України. Так, І місце посіла команда 

Харківського Національного університету внутрішніх справ, ІІ місце виборов 

Національний університет цивільного захисту України. Четвертою стала 

команда Національної академії Національної гвардії України 
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Спартакіада вишів МВС складалася із 4 видів: гирьового спорту, 

легкої атлетики, поліатлону та боротьби самбо. Так, 12-13 квітня 2017 року 

на чемпіонаті ФСТ Динамо України з легкої атлетики (кросу) серед збірних 

команд ВНЗ МВС та інших 

центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовує 

та координує Міністр внутрішніх 

справ України, що відбувся у 

Харкові, збірна команда НУЦЗУ 

посіла IV місце (переможцем 

став Максим Плющ). 24-26 

травня 2017 року на чемпіонаті 

ФСТ Динамо України з 

поліатлону, що тривав у Львові, 

команда НУЦЗУ стала переможцем (перше місце виборов Грянко Юрій, 

курсант 4-го курсу факультету цивільного захисту). 13-15 вересня 2017 року 

у Львові тривав чемпіонат ФСТ «Динамо» України з гирьового спорту, де 

команда НУЦЗУ стала першою завдяки першим місцям Кошеля Владислава, 

курсанта 5-го курсу факультету цивільного захисту, та Дмитра Усачова, 

курсанта 3-го курсу факультету 

пожежної безпеки, другим 

місцям Руденка В’ячеслава, 

курсанта 4-го курсу факультету 

пожежної безпеки, Єрьоменка 

Владислава, курсанта 5-го курсу 

факультету пожежної безпеки, 

та Лупола Сергія, курсанта 5-го 

курсу факультету цивільного 

захисту, а також третьому місцю 

Гасієва Сергія, курсанта 3-го 

курсу факультету цивільного захисту. 03-05 жовтня 2017 року у Харкові на 

чемпіонаті ФСТ «Динамо» України з боротьби самбо спортсмени університет 

посіли VII місце (переможцем став Халілов Сафгулу, курсант 3-го курсу 

факультету пожежної безпеки. 

 

29 січня співробітники Шевченківського райвідділу Головного 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області 

спільно із фахівцями відділу техногенної безпеки управління запобігання 

надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС та курсантами Національного 

університету цивільного захисту України провели масово-роз’яснювальну 

роботу на Олексіївському водосховищі, що є одним з найулюбленіших місць 

для шанувальників підлідної риболовлі.  
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Проведення заходу було спрямовано на запобігання нещасним 

випадкам на кризі. Адже через 

власну легковажність люди 

травмуються та навіть втрачають 

життя. Рятувальники попередили 

рибалок про важливість 

дотримання правил безпеки на 

льоду, наголосили, що не можна 

пробивати багато лунок поряд, не 

варто збиратись великими групами 

на одному місці та під рукою 

потрібно завжди мати засоби 

порятунку. 

 

30 січня Німецькі фахівці з безпеки 

провели тренінг з викладачами НУЦЗУ 

Тренінг щодо порядку користування 

портативним аналізатором хімічних речовин 

Torion T-9 GC/MS проводився на базі 

Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту ( м. Київ) 

представниками фірми "Abacus". 

Окрім того, Національному 

університету цивільного захисту України 

Федеральне управління із захисту населення 

та допомоги при катастрофах та стихійних 

лихах Федеративної Республіки Німеччина 

передало портативний аналізатор металів і 

сплавів. 

 

31 січня Протягом січня науково-педагогічні працівники кафедри 

пожежної та рятувальної підготовки Національного університету цивільного 

захисту України провели низку виїзних занять в ДПРЧ-3 ГУ ДСНС України у 

Харківській області. Заняття провели викладачі кафедри Іщук В.М. та 
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підполковник служби цивільного захисту Черкашин О.В. для курсантів 4-го 

курсу факультетів оперативно рятувальних сил і пожежної безпеки в ДПРЧ-3 

ГУ ДСНС України у Харківській області. Під час заходу майбутні 

рятувальники ознайомились із правилами та формами ведення службової 

документації чергового караулу. 

 

ЛЮТИЙ 
 

 

1 лютого Караул навчальної пожежно-рятувальної частини НУЦЗУ 

здійснив черговий виїзд на гасіння пожежі 

Подія сталася за адресою провулок Соляниківський, 10/12. Другий 

караул навчальної пожежно-рятувальної частини Національного 

університету цивільного захисту України о 19 год. 22 хв. під керівництвом 

викладача–методиста – начальника караулу НПРЧ майора служби цивільного 

захисту Клімова Андрія 

Володимировича виїхав на 

пожежу за першим номером 

спец виклику. На площі 

майже 60 квадратних метрів 

горів дах нежитлових 

приміщень ФОП Корогода 

В.В. Після прибуття на місце 

виклику караул займався 

прокладкою магістральних, 

робочих ліній, розбиранням 

конструкцій та евакуацією майна. Для ліквідації пожежі було задіяно ДПРЧ- 

9, ДПРЧ- 3, ДПРЧ- 4, рукавна база, караул НПРЧ в складі 2 відділень. 

 

2 лютого Співробітники НУЦЗУ 

запатентували чергову наукову розробку 

10 січня 2018 року відповідно до 

Закону України «Про охорону прав на 

винаходи та корисні моделі» в Державному 

реєстрі патентів України зареєстрована 

чергова наукова розробка, заявником і 

власником якої є Національний університет 

цивільного захисту України. 

02 лютого університет отримав 

підтверджуючий документ – оригінал 

патенту України на винахід «Спосіб 

визначення часу спрацьовування теплових 

пожежних сповіщувачів із 

терморезистивним чутливим елементом». 

Авторами розробки є творчий колектив у 



- 9 - 

складі головного наукового співробітника науково-дослідного центру Юрія 

Абрамова, начальника кафедри організації та технічного забезпечення 

аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту Віталія Собини та 

ад’юнкта наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки Ярослава Кальченка. 

Даний спосіб дозволяє підвищити точність визначення часу 

спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним 

чутливим елементом. 

Як зауважив проректор з наукової роботи Володимир Андронов, в 

2017 році університет подав 45 заявок та отримав 43 охоронні документи на 

право інтелектуальної власності, а протягом першого місяця 2018 року – вже 

подано 10 заявок та 6 позитивних рішень за результатами експертизи по суті 

на відповідність умовам патентоздатності. 

Бажаємо авторам подальших успіхів і творчої наснаги на шляху 

винахідництва і раціоналізаторства! 

 

 

4 лютого випускник НУЦЗУ 2015 року старший лейтенант служби ЦЗ 

Черноморченко О.О., заступник начальнику відділу телекомунікаційних 

систем технологічного захисту інформаційного та радіоконтрольного центру 

оперативного зв’язку, 

телекомунікаційних систем та 

інформаційних технологій ГУ 

ДСНС України у Харківській 

області, зустрівся з курсантами 

факультету ОРС та розповів про 

свій курсантський шлях, свою 

діяльність та особливості роботи в 

структурі. Він закликав всіх 

навчатись, здобувати знання та 

удосконалювати практичні 

навички. 

 

7 лютого в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся науково-практичний семінар «Запобігання надзвичайним ситуаціям 

і їх ліквідація». У роботі наукового форуму взяли участь представники понад 

12 провідних навчальних і науково-дослідних закладів та установ України, а 

також представники практичних підрозділів Територіальних органів 

управління ДСНС України в областях та підрозділів центрального 

підпорядкування ДСНС. Організатором заходу є факультет цивільного 

захисту. 

Вітав присутніх проректор з наукової роботи Національного 

університету цивільного захисту України, доктор технічних наук, професор 

Володимир Андронов і бажав фахівцям плідної роботи. 
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На пленарному засіданні учасники семінару обговорили питання 

щодо сучасного стану та перспектив 

розвитку системи цивільного 

захисту України, використання 

спеціального оснащення 

рятувальними підрозділами для 

проведення аварійно-рятувальних 

робіт на висоті, професійних 

властивостей рятувальників при 

роботі на висоті, обґрунтування 

нормативів для оцінювання рівня 

підготовленості піротехніків до одягання засобів індивідуального захисту 

сапера, професійної складової системи підготовки кадрів начальницького 

складу ДСНС України тощо. 

Під час заходу тривала 

робота секцій: “Наукові аспекти 

щодо запобігання виникненню та 

поширенню надзвичайних 

ситуацій” та “Організаційно-

управлінські, інженерно-технічні, 

логістичні та інформаційно-

методичні заходи щодо 

забезпечення діяльності сил 

цивільного захисту під час 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій”. 

Після закінчення науково-практичного семінару «Запобігання 

надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація» його учасники затвердили проект 

резолюції, де визначили: постійно відстежувати та враховувати у навчально-

виховному процесі, а у разі необхідності оперативно вносити необхідні зміни 

в освітньо-професійні програми, навчальні плани та програми, інноваційні 

розробки щодо організації управління в сфері цивільного захисту, всебічного 

забезпечення піротехнічних та спеціальних робіт, забезпечення якості 

наглядово-профілактичної діяльності та втілення превентивних заходів щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, 

підвищення якості вищої освіти в процесі підготовки фахівців для органів та 

підрозділів служби цивільного захисту; залучати до організації та проведення 

для особового складу підрозділів ДСНС України, який виконує завдання в 

зоні АТО, представників університету з метою здійснення психологічних 

обстежень, тренінгів, практичних занять, навчань тощо; посилити діяльність 

навчальних підрозділів університету щодо залучення до проведення 

практичних занять для здобувачів вищої освіти представників гарнізонів ОРС 

ЦЗ ДСНС України, в першу чергу таких, що брали участь у проведенні 

заходів АТО; вдосконалювати зміст навчальних програм курсантів, студентів 
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та науково-педагогічних працівників університету під час їх стажування в 

органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

 

8-9 лютого слухачі магістратури управління НУЦЗУ заочної форми 

навчання успішно склали комплексний екзамен за освітнім ступенем 

«магістр» за спеціальностями «Пожежна безпека» та «Цивільного безпека».  

Працювали дві комісії під 

головуванням начальника Головного 

управління ДСНС України у 

Харківській області полковника 

служби цивільного захисту Волобуєва 

Олександра Васильовича та першого 

заступник начальника Головного 

управління ДСНС України у 

Харківській області полковника 

служби цивільного захисту Чабаня 

С.Г., які приймали комплексний 

екзамен у 54 слухачів магістратури.  

Завдання комплексного 

екзамену охоплювали всі профільні 

дисципліни відповідних 

спеціальностей, під час якого слухачі 

продемонстрували високий рівень 

фахової підготовки, належне володіння 

практичними навичками у галузях 
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пожежної безпеки та цивільного захисту, що підтверджувались їх 

відповідями на питання екзаменаційних білетів. 

Результатом складання комплексного екзамену стали підсумкові 

оцінки.Так, 20 слухачів отримали оцінку «відмінно».  

Вітаємо слухачів магістратури заочної форми навчання з їх останнім і 

найважливішим екзаменом в стінах магістратури НУЦЗУ, а також бажаємо 

успішно захистити свої магістерські роботи. 

 

 

Подія сталася 10 лютого по вулиці Сумська, 1. Третій караул 

навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету 

цивільного захисту України о 11 год. 10 хв. під керівництвом викладача–

методиста – начальника караулу НПРЧ майора служби цивільного захисту 

Олександра Тонких виїхав на пожежу за другим номером виклику. Загоряння 

виникло на другому поверсі у 

п’ятиповерховій адміністративній будівлі, 

яка використовувалася під офіси 

приватних підприємств, та 

розповсюдилось до п’ятого поверху склав 

при цьому загальну площу пожежі 300 м2. 

До ліквідації пожежі були задіяні чергові 

караули ДПРЧ-1, ДПРЧ-2,  ДПРЧ-3, 

ДПРЧ-5, ДПРЧ-6, ДПРЧ-9, ДПРЧ-17, ДПРЧ-18, ДПРЧ-31, ДПРЧ-32, НПРЧ. 
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10 лютого відбулася зустріч курсантів факультету пожежної безпеки 

НУЦЗУ з працівником служби начальником оперативно-координаційного 

центру Головного управління ДСНС України у Харківській області 

Щербиною Сергієм Вікторовичем. Під час зустрічі випускник 2000 року 

розповів про свій шлях від курсанта до полковника, службову діяльність та 

специфіку служби, відповів на запитання курсантів. Вказав на те, як важливо 

набувати знання  та практичний досвід. 

 

 

12 лютого Нещодавно вийшла у світ колективна монографія 

«Реалізації державної молодіжної політики в Україні», підготовлена в межах 

наукової співпраці підрозділів Національного університету цивільного 

захисту України. Її автори – С.М. Домбровська, В.С. Баглик, П.М. 

Россохатський і Н.М. Карпеко. Ця монографія є логічним завершенням 

комплексних наукових досліджень, що проводилися зокрема за науково-

дослідною темою 

«Механізми формування 

державної молодіжної 

політики та системи 

розвитку фізичної 

культури і спорту у ВНЗ 

України з особовими 

умовами навчання».  

Колективна 

монографія містить 

теоретичні положення й 

практичні рекомендації, 

які можуть бути 

використані для вдосконалення правових механізмів розвитку державної 

молодіжної політики в Україні, а також механізмів реалізації патріотичного 

виховання її молоді. 
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15 лютого у сквері Воїнів-інтернаціоналістів з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав відбулась 

урочиста церемонія покладання квітів. 

До підніжжя пам'ятника загиблим в 

Афганістані харків'янам поклали квіти 

заступник голови Харківської 

облдержадміністрації Михайло 

Черняк, голова Харківської обласної 

ради Сергій Чернов, перший 

заступник міського голови Ігор 

Терехов, представники Харківської 

обласної та міської спілок ветеранів 

Афганістану, керівники Харківського 

гарнізону, побратими, рідні та близькі 

воїнів-афганців, громадськість регіону. 

Серед присутніх були представники 

Національного університету цивільного 

захисту України — співробітники та 

ветерани навчального закладу Василь 

Бобров та Олександр Явтушенко, які 

були безпосередньо учасниками 

бойових дій на території інших держав, 

начальник та провідний фахівець 

відділу виховної та соціально-

гуманітарної роботи Юрій Хуртов та 

Олена Муртазіна. Учасники церемонії 

вшанували пам'ять загиблих воїнів 

хвилиною мовчання та жалобним 

молебнем. 

 

 

16 лютого на навчально-спортивному комплексі Національного 

університету цивільного захисту 

України розгорнулось справжнє 

театралізоване дійство з нагоди 

свята Масляної. На урочисто 

прикрашеному майданчику 

відбулася розважальна програма, 

учасниками якої стали понад 300 

співробітників, курсантів та 

студентів Національного 

університету цивільного захисту 

України, Національної академії Національної гвардії України, Харківської 
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державної академії культури, Національного університету повітряних сил 

імені І. Кожедуба, Національного університету внутрішніх справ, Державної 

гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус», а також ветерани, школярі навчальних закладів. 

У спортивному дусі вихованці 

вищих навчальних закладів під 

постріли козацької пушки штовхали 

гирі, перетягували канат, билися 

подушками, змагалися на руках. 

Виборювали спортсмени пригощання 

– переможцям вручали талони на 

польову кашу, смачні та традиційні 

для свята Масляної ароматні млинці з 

медом. Але найцінніші подарунки 

довелось діставати з висоти. Сміливці, котрі змогли піднятися по стовпу без 

зачіпок, одержували у нагороду 

годинники, берці, курсантські 

ремені, шапки (фески), футболки, а 

найголовніше — відпускні 

посвідчення.  

Радували та приємно 

дивували присутніх виступи творчих 

колективів Національного 

університету цивільного захисту 

України: танцювального «Флейм», 

вокального«Аніма» і театрального 

“Лицедій”, а також вокальний 

колектив “Форсаж” Національного 

університету повітряних сил імені І. 

Кожедуба із піснею «Веснянка», 

народний колектив “Фарби” 

Харківської державної академії 

культури із композиціями «Крокове 

колесо» та «Ой, мама люблю Гриця». 

Розважали гостей скоморохи, 

ряжені та ерудовані ведучі-зазивали в 

обрядових костюмах своїми 

конкурсами, вікторинами та 

загадками. Всі бажаючі змогли 

покататись у прикрашеній в 

національному стилі повозці з 

конями. А той, хто мав вокальні 

таланти, зміг їх проявити, 

проспівавши в караоке. 

Кульмінаційним моментом 
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заходу стало спалювання чучела Масляної. За народним повір’ям, водячи 

хоровод навколо чучела, 

проводжають зиму та зустрічають 

теплу весну-красну.  

Закінчилось свято Масляної в НУЦЗУ 

традиційним масовим хороводом із піснями.  

Культурно-мистецькі заходи, що 

проходять в університеті, доводять, що в 

навчальному закладі сприяють відродженню 

народних традицій, вихованню патріотизму, 

любові та поваги до історичного минулого, 

духовному збагаченню, потягу до прекрасного і 

піднесеного. 

 

 

20 лютого о 6 год. 30 хв. 4 караул навчальної-пожежно-рятувальної 

частини НУЦЗУ під керівництвом викладача – методиста – начальника 
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караулу Миколи Золочевського виїхав на пожежу за викликом №2 за 

адресою: вул. Карпівська , 17 

На S– 200 м2  горів дах та приміщення одноповерхової будівлі, в якій 

розташовані офіси. Після 

прибуття караул подав ствол 

«Б» на гасіння, а також 

займався проливкою та 

розборкою конструкцій. На 

гасіння пожежі було подано 5 

стволів «Б».  Для ліквідації 

пожежі були задіяні 3-ДПРЧ, 

6-ДПРЧ, 7-ДПРЧ, 26-ДПРЧ, 

НПРЧ. 

 

 

20 лютого викладач університету Валерій Бондар,  курсанти-

піротехніки 4 курсу факультету 

цивільного захисту Олександр 

Іванов, Владислав Калашник, 

Андрій Лісовий, які є членами 

позаштатної водолазної групи 

НУЦЗУ «Тритон», а також курсант 

3 курсу соціально-психологічного 

факультету Олена Шевченко 

провели тренінгові заняття з 

безпеки на льоду із інспекторами 

Харківського рибоохоронного 

патруля і рибалками на 

Червонооскільському водосховищі. 

Наразі  на території   Харківської області  проходить роз’яснювальна 

кампанія серед прихильників 

зимової рибалки. Працівники  

Харківського рибоохоронного 

патруля і Держслужби України з 

надзвичайних ситуацій  на 

водоймах області проводять сумісні 

рейди аби нагадати та роз'яснити 

громадянам правила безпечної 

поведінки на льоду, а також 

надання першої домедичної 

допомоги у випадках 

переохолодження, обмороження, 

ушкодження під час падіння,   алгоритм дій внаслідок потрапляння в 

крижану ополонку і про основні засоби самостійного порятунку. 
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20 лютого о 7 ранку вищезазначені учасники рейду Національного 

університету цивільного захисту України, особовий склад  Харківського 

рибоохоронного патруля, ЗМІ вирушили на Червонооскільське водосховище 

у район Борівського району. 

Тренінгові заняття з домедичної допомоги розпочала курсант 3 курсу 

соціально-психологічного факультету Олена Шевченко, підчас якого 

практичні  навички з надання 

першої домедичної допомоги 

опановували  всі інспектори 

безпосередньо поруч із 

рятувальницею. 

Викладач-водолаз Валерій 

Бондар разом із курсантами групи 

«Тритон» показали вправи і 

алгоритм дій внаслідок 

потрапляння в крижану ополонку, а 

також продемонстрували основні 

засоби самостійного порятунку, а 

також підручні приладдя, які допоможуть врятуватись – великі цвяхи, 

пластикові пляшки, обмотані мотузкою,  гілля дерев тощо. 

Під час рейду  фахівці і курсанти НУЦЗУ,  працівники Харківського 

рибоохоронного  патруля провели із рибалками інструктажі  і  вручили   їм 

пам’ятки із заходами безпеки, яких неухильно треба дотримуватись, 

перебуваючи на укритих кригою водоймах. У листівках також розміщені 

поради про те, як необхідно діяти, якщо людина провалилася під кригу. 

 

 

21 лютого на базі спортивного комплексу Запорізької обласної 

організації ФСТ «Динамо» пройшов Чемпіонат ДСНС України з гирьового 

спорту. За першість змагались 25 збірних команд рятувальників з усіх 

областей України та навчальних закладів системи ДСНС. 

Протягом всього дня проходили 

два етапи змагань: поштовх і ривок 

гирі вагою 32 кг. Після завершення 

змагань, відбулося урочисте 

нагородження команд-переможців. 

Збірну команду НУЦЗУ 

представили: курсант 4-го курсу 

факультету пожежної безпеки 

В'ячеслав Руденко у ваговій категорії 

до 78 кілограмів, курсант 3-го курсу 

факультету пожежної безпеки Дмитро 

Усачов у ваговій категорії до 73 кілограмів, курсант 3-го курсу факультету 

цивільного захисту Сергій Гасієв у ваговій категорії до 63 кілограмів та 

курсант 5-го курсу факультету цивільного захисту Владислав Кошель у 
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ваговій категорії до 68 кілограмів. Усі вони вихованці заслуженого тренера 

України, майстра міжнародного 

класу з гирьового спорту, викладача 

кафедри фізичної підготовки 

НУЦЗУ В'ячеслава Кононовича. 

Так, у непростій боротьбі 

спортсмени із команди НУЦЗУ 

набрали найвищі бали та за сумою 

індивідуально-колективних балів 

команда здобула впевнену 

перемогу, другими стала команда 

волинських рятувальників, почесну 

бронзу виборола збірна У ДСНС 

України у Кіровоградській області. 

Команда запорізьких рятувальників виборола 6 місце серед 25 

збірних. 

 

24 лютого майже 700 випускників навчальних закладів різних рівнів 

стали гостями Національного\університету цивільного захисту України. На 

день відкритих дверей до вищого 

навчального закладу Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій з’їхалися майбутні 

абітурієнти з різних регіонів 

України, а саме: Дніпропетровської, 

Запорізької, Кіровоградської, 

Миколаївської, Полтавської, 

Сумської, Вінницької, Херсонської, 

Черкаської, Харківської областей, які 

виявили бажання стати рятувальниками. Багато з них прибули із Донецького 

і Луганського регіонів.  

День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, їх батьків та гостей 

розпочався у головному корпусі навчального закладу. На навчально-

спортивному комплексі 

університету присутні 

ознайомились із презентаціями 

та досягненнями факультетів і 

науково-дослідних лабораторій 

навчального закладу, із 

виставкою навчально-методичної 

літератури для абітурієнтів. 

Присутні мали змогу отримати 

вичерпну інформацію від 

представників презентаційно-

консультативного пункту та безпосередньо науково-педагогічних 
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працівників кафедр щодо питань вступу до навчального закладу та реєстрації 

майбутніх абітурієнтів за 

спеціальностями та спеціалізаціями 

“Цивільна безпека”, “Хімічні 

технології та інженерія”, 

“Пожежегасіння”, “Психологія”, 

“Пожежна безпека”, “Екологія”, 

“Охорона праці”, “Публічне 

управління та адміністрування”, 

“Туризм”. 

Майбутні абітурієнти 

ознайомились зі славетною історією 

одного із найстаріших в Україні вишу пожежно-рятувального профілю, який 

цьогоріч святкуватиме своє 90-

річчя, традиціями університету, 

його випускниками, навчально-

матеріальною базою, умовами 

вступу та навчання. 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 навчального закладу.  

Потім автобусами гості дістались до навчально-тренувального 

полігону університету по вулиці Баварській, 7. Вони стали очевидцями 

показових занять майбутніх 

рятувальників із відпрацювання вправ 

щодо організації розмінування 

території від вибухонебезпечних 

предметів; проведення оперативних 

дій з гасіння пожежі на транспорті; 

транспортування постраждалих в 

умовах складного рельєфу та під час 

подолання водних перешкод; 

проведення саморятування з 4-го 

поверху пожежної навчальної вежі.  

Після побаченого та почутого гості із задоволенням смакували 

«курсантською» їжею - смачним кулішем. 
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БЕРЕЗЕНЬ 
 

1-2 березня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Пожежна безпека: 

проблеми та перспективи». У 

науковому форумі взяли участь 160 

провідних учених і фахівців за 

напрямами тематики конференції з 

усіх регіонів України. Серед 

учасників конференції були 

присутніми представники 19 

провідних навчальних і науково-

дослідних закладів та установ 

України, а також представники 

практичних підрозділів Головних управлінь і управлінь ДСНС України в 

областях та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС.  

Учасники конференції обговорили важливі питання перспектив 

підвищення рівня дій за 

призначенням підрозділів 

оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. Також були 

висвітлені питання розвитку та 

підвищення професійної системи 

реагування на надзвичайні ситуації 

взагалі. 

Після пленарного засідання 

робота Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Пожежна безпека: проблеми та перспективи» 

тривала у секціях: “Виникнення і розвиток пожежі”, “Пожежна профілактика 

в населених пунктах та будівництві”, “Вогнегасні речовини та пожежна 

техніка”, “Пожежна безпека в 

промисловості”, “Автоматичні 

системи в пожежній безпеці” та 

“Тактика гасіння пожеж”. 

Учасники конференції 

ухвалили резолюцію, де зазначено: 

постійно вдосконалювати 

впровадження передового, 

сучасного науково-практичного 

досвіду для відпрацювання 

основних алгоритмів вирішення 

задач підвищення ефективності попередження та ліквідації пожеж; 

використовувати матеріали та результати конференції в науково-дослідних 

роботах, які виконуються кафедрами університету, а також сумісно з іншими 

організаціями та установами; продовжити роботу в напряму співпраці з 
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органами управління та підрозділами оперативно-рятувальної служби 

України щодо стажування 

курсантів, студентів та 

викладачів університету, 

ознайомлення їх з передовим 

досвідом ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

аварій, а також їх наслідків; 

підтримувати тісний зв’язок із 

фахівцями з питань пожежної 

тактики, проведення аварійно-

рятувальних робіт, інженерної 

та аварійно-рятувальної техніки, ГДЗС, радіаційного, хімічного і медико-

біологічного захисту міст та регіонів України та науково-освітній портал НЗ 

ДСНС України тощо. 

 

 

5 березня Спробувати свої сили під час заступання на оперативне 

чергування до навчальної пожежно-

рятувальної частини Національного 

університету цивільного захисту 

України вирішили п'ять дівчат-

курсантів факультету оперативно-

рятувальних сил. Напередодні 

жіночого свята у складі одного 

відділення чергового караулу 

дівчата, замінивши курсантів-юнаків, 

виїхали ліквідувати наслідки 

імітованої пожежі.  

Заступивши на оперативне чергування, дівчата відпрацювали повний 

цикл роботи пожежно-рятувального відділення у складі чергового караулу: 

від збору за сигналом “Тривога”, одягання сецобладнання, оперативного 

розгортання до виїзду на ліквідацію 

осередку умовного загоряння. 

Справились на “відмінно”. Саме таку 

оцінку діям дівчат дав начальник 

навчальної пожежно-рятувальної 

частини Дмитро Полковниченко. 

“Такий “надзвичайний” захід у 

підрозділі відбувся уперше, - 

зазначив підполковник 

Полковниченко. - Дівчата виявили 

ініціативу побувати один день пожежними-рятувальниками. Ми тренувались 

майже місяць, аби все вийшло правильно. І хоча всі дівчата займаються 

спортом, деякі дії їм давалась не легко”.  



- 23 - 

“Ми вирішили довести, і в першу чергу, собі, що неспроста обрали 

для себе одну із мужніх, складних і 

почесних професій рятувальника. - 

говорить курсант 4-го курсу Ірина 

Кондратюк. - Виконали всі дії 

пожежних-рятувальників від 

підняття за сигналом “Тривога” до 

виїзду на надзвичайну ситуацію. 

Найскладнішим для мене виявилось 

упоратись із пожежним стволом при 

гасінні пожежі: правильно 

направляти воду і міцно тримати. У бойовому спорядженні важкувато було 

це робити, але, я вважаю, що із 

завданням ми справились не гірше за 

чоловіків”. 

До речі, у грудні 2017 року 

Верховна Рада України переглянула і 

скасувала наказ міністерства 

охорони здоров'я № 256, який 

забороняв українським жінкам 

працювати на роботах з важкими і 

шкідливими умовами праці. 

 

15 березня На 96 році пішов із життя ветеран пожежної охорони, 

навчального закладу, учасник бойових дій Другої світової війни Валентин 

Прокофійович Іванніков. 

..Зі сторінок життя Валентина Іваннікова Народився на Волзі у 

Саратові в 1923 році. Після закінчення семирічки працював учнем слюсаря 

заводу. Протягом Другої світової війни брав участь у 

бойових діях у складі 1714-го зенітно-

артилерійського полку 1-го Прибалтійського фронту. 

За свою службу на війні Валентин Прокофійович 

нагороджений 18 медалями та орденом Вітчизняної 

війни ІІ ступеня. 

У 1948-1951 роках навчався у Харківському 

пожежно-технічному училищі, яке закінчив із 

відзнакою і був направлений до Куйбишева (нині 

Самара) для подальшого проходження служби. 

Повернувшись до Харкова, протягом 1965-1983 років 

працював старшим викладачем у пожежно-

тактичному циклі Харківського пожежно-технічного 

училища. У 1983 році пішов на заслужений відпочинок. Валентин 

Прокофійович 18 років свого життя присвятив педагогічній праці, яка 

позначились достойним випуском не одного покоління фахівців для органів 

Державної пожежної охорони. 
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16 березня у спеціалізованій вченій раді Національного університету 

цивільного захисту України відбулися захисти дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 

«Психологія діяльності в особливих 

умовах». 

Так, захистилась старший 

викладач кафедри педагогіки та 

психології Харківської державної 

академії фізичної культури Ярослава 

Малик з теми «Психологічні 

особливості продуктивності 

когнітивних функцій у боксерів». Її 

науковим керівником є Гант Олена 

Євгенівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології (Харківська 

державна академія фізичної культури). 

Також цього дня захистилась старший психолог сектора 

психологічного забезпечення 

Національного університету 

цивільного захисту України Інна 

Щербина з теми «Прогнозування 

психологічної сумісності фахівців 

первинного тактичного пожежно-

рятувального підрозділу 

Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту». Її науковим 

керівником є Андреєва Тетяна 

Юріївна, кандидат психологічних 

наук, заступник начальника 

відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи (Національний 

університет цивільного захисту України). 

 

 

22 березня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулося чергове засідання 

спеціалізованої вченої ради 

щодо захисту дисертаційного 

дослідження на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

технічних наук. Так, успішно 

захистився, викладач кафедри 

інженерної та аварійно-

рятувальної техніки 

Національного університету 

цивільного захисту України 
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майор служби цивільного захисту Назаренко Сергій Юрійович. Темою його 

дисертації є «Підвищення достовірності результатів випробувань напірних 

пожежних рукавів при наявності в них прихованих дефектів». Науковий 

консультант – доктор технічних наук, професор Ларін Олександр 

Миколайович,  Національний університет цивільного захисту України, 

професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки. 

 

 

23 березня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся персональний розподіл для подальшого проходження служби в 

органах (підрозділах) ДСНС України випускників 2018 року за освітніми 

ступенями «бакалавр» і «магістр», а також слухачів магістратури управління 

та випускників ад’юнктури і докторантури. 

До складу комісії з проведення розподілу увійшли ректор 

Національного університету 

цивільного захисту України 

генерал-лейтенант служби 

цивільного захисту Володимир 

Садковий, заступник 

директора Департаменту  - 

начальник відділу 

проходження служби та 

адміністративної роботи 

Департаменту персоналу 

ДСНС України полковник 

служби цивільного захисту 

Ярослав Кондауров,начальник відділу власної безпеки та протидії корупції 

ДСНС України Анатолій Семикопний, начальник ГУ ДСНС України у 

Харківській області полковник служби цивільного захисту Олександр 

Волобуєв та керівники кадрових апаратів Головних управлінь та Управлінь 

ДСНС України в областях.  

Завдяки попередній кропіткій роботі, проведеній керівництвом 

університету, факультетів, курсів, сектора по роботі з перемінним складом 

університету з курсантами-випускниками, досить швидко відбувся розподіл. 

Перед комісією звітували випускники окремо з кожної області та 

підтверджували свій намір про відбуття на місця для подальшого 

проходження служби.  

У 2018 році з НУЦЗУ випускається 4 докторанти та ад’юнкти, 5 

слухачів магістратури управління, 36 магістрів, 173 бакалаври. Відтепер на 

них чекають ще три місяці напруженого навчання та стажування, захист 

дипломних робіт і хвилюючий день випуску, після чого 187 молодих 

лейтенантів служби цивільного захисту матимуть змогу на практичній роботі 

повною мірою проявити набуті в університеті знання, уміння й навички 

рятувальника. 
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28 березня в Національному університеті цивільного захисту України 

розпочалася Міжнародна науково-

практична конференція молодих 

учених «Проблеми та перспективи 

забезпечення цивільного захисту». 

У форумі взяли участь майже 500 

молодих науковців з 

Азербайджану, Білорусі, Болгарії, 

Польщі, Казахстану, Латвії, 

Німеччини та вищих навчальних 

закладів багатьох регіонів України.  

Вітав присутніх проректор з 

наукової роботи університету 

полковник служби цивільного 

захисту Володимир Андронов. 

Він зазначив, що проведення 

щорічної наукової конференції 

молодих учених «Проблеми та 

перспективи забезпечення 

цивільного захисту» на базі 

НУЦЗУ стало традиційним і 

щороку набуває все більшої 

актуальності в сучасному 

науковому просторі. 

В перший день міжнародна науково-практична конференція 

розпочала свою роботу у пленарному режимі. Тематика доповідей на 

конференції є різноманітною та охоппює питання профілактики 

надзвичайних ситуацій різного характеру, організації управління діяльністю 

оперативно-рятувальних підрозділів, гасіння пожеж та аварійно-рятувальних 

робіт, аварійно-рятувальної, спеціальної та військової техніки, 

інформаційних технологій та математичного моделювання, психологічного 

забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів, безпеки 

життєдіяльності, екологічних проблем тощо.  

28-29 березня згідно із програмою конференції заплановано роботу 

секцій: «Профілактика пожеж 

та надзвичайних ситуацій», 

«Організація управління 

діяльністю оперативно-

рятувальних підрозділів», 

«Гасіння пожеж та аварійно-

рятувальні роботи», «Аварійно-

рятувальна та спеціальна 

техніка», «Автоматичні 

системи безпеки та 

інформаційні технології», 
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«Психологічне та гуманітарне забезпечення діяльності оперативно-

рятувальних підрозділів», «Природничо-наукові аспекти цивільного 

захисту», «Охорона праці та техногенно-екологічна безпека», “Військова 

підготовка» та «Публічне управління у сфері цивільного захисту».  

У ході пленарного засідання відбувся відеоконференцзв’язок із 

Університетом цивільного захисту МНС Республіки Білорусь. Також гостем 

конференції та членом президії став начальник курсу підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів Академії МНС Республіки 

Азербайджан Керим Керимов. 

Надалі робота конференції триває у восьми секціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 березня в Національному університеті цивільного захисту України 

стартував ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 

2017/2018 навчальному році. 

Захід проводиться відповідно до 

наказу Міністерства освіти і 

науки України від 06.12.2017р. № 

1572 «Про проведення 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2017/2018 

навчальному році», де 

Національний університет 
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цивільного захисту України визначено базовим вищим навчальним закладом 

для проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

“Пожежна безпека». 

До Харкова з’їхалися майже 70 учасників олімпіади з різних регіонів 

нашої держави. Сьогодні, 28 березня, відбулося відкриття заходу. Вітав усіх 

присутніх проректор з навчальної та методичної роботи Національного 

університету цивільного захисту України Олег Назаров та бажав відмінних 

результатів. Цього ж дня молоді інтелектуали виконають практичні та тестові 

завдання олімпіади, а 29 березня відбудеться нагородження переможців 

заходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 березня в клубі Національного університету цивільного захисту 

України вже традиційно пройшов XII фестиваль збірних команд КВН 

факультетів університету «Кубок ректора -2018».  

Гра проходила під девізом «Розсмішити! Здивувати! Перемогти». За 

перехідний Кубок ректора змагалися 5 команд КВН п'яти факультетів 

навчального закладу у трьох конкурсах. Традиційне знайомство із командою 

– «Візитка» пройшло під девізом «Розсмішити! Здивувати! Перемогти». 

Другим був «Відеоконкурс», в якому 5 команд продемонстрували глядачам 5 

відеоробіт на довільну тему. У конкурсі «Фристайл із зіркою» з теми 

«Першоквітневий розіграш» учасники команд зіграли на одній сцені зі 

співробітниками університету. 
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Оцінювала гумор гравців КВН НУЦЗУ команда професіоналів: 

начальник курсу підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Академії 

Міністерства з Надзвичайних ситуацій Республіки Азербайджан – 

підполковник Керимов Керим Джамалович; 

резидент HumorLab Stand Up 

(Харків), художній керівник 

команди КВН "77/79" Харківського 

Національного університету 

повітряних сил імені Кожедуба – 

майор Федоров Андрій; капітан 

команди «Любимый город», учасник 

телепроекту Ліга сміху на телеканалі 

1+1 – Сергій Белохонов; старший 

викладач кафедри режисури академії 

культури, режисер, шоумен, учасник 

проекту Топ 7 Харків, зірковий тренер команди «Украинские Спасатели» в 

Слобожанка ліги Сміху 2017 – Роман Набоков. Очолив журі проректор по 

персоналу НУЦЗУ полковник служби цивільного захисту Вадим Попов. 

Гарне почуття гумору,оперативність, актуальність, нестандартний 

підхід - і все це призму служби цивільного захисту дає результат гарного 

виступу. Кожна команда майбутніх рятувальників-гумористів зірвали 

бурхливі овації і шквал оплесків глядачів.  

У фіналі фестивалю відбулася довгоочікувана церемонія 

нагородження:  

У номінації 

«Найоригінальніша команда» 

перемогла команда КВН 

«Пятый элемент» факультету 

техногенно-екологічної безпеки; 

«Наймузичнішою 

командою» стала команда КВН 

«Дети Андрея» соціально-

психологічного факультету,  

«Кращою театральною 

командою" стала команда КВН 

«Своя команда» факультету 

цивільного захисту;  

Віце-чемпіоном стала команда КВН "Маршрутка 67» факультету 

оперативно-рятувальних сил; 

А переможцем фестивалю команд КВН факультетів НУЦЗУ «Кубок 

ректора - 2018» стала команда КВН «Мы есть люди», яка представила 

факультет пожежної безпеки. 
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30 березня на території торговельно-розважального центру 

«Французький бульвар», що на вул. Академіка Павлова 44б у Харкові, 

відбулися пожежно-тактичні навчання підрозділів ДСНС, під час яких були 

відпрацьовані оперативні дії з гасіння пожеж. 

У навчанні взяли участь: заступник голови Харківської обласної 

державної адміністрації 

Олександр Скакун, співробітники 

5-ти підрозділів пожежно-

рятувальної служби м. Харкова, 

офіцери і курсанти 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

патрульна поліція м. Харкова, 

медики швидкої та персонал 

центру. 

Головною метою цих 

тренувань було подивитись, як персонал об’єкту впорається з організацією 

евакуації відвідувачів ТРЦ у випадку виникнення пожежі. Також дуже 

важливо було відпрацювати взаємодію між адміністрацією закладу та 

особовим складом рятувальних підрозділів, адже від правильних і швидких 

дій адміністрації на початковому етапі пожежі залежить успіх її ліквідації, а 

також життя і здоров’я людей. Перед рятувальниками ставились задачі 

вивчити оперативно-тактичну характеристику закладу, відпрацювати 
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особливості гасіння пожеж та проведення рятувальних заходів на об’єктах з 

масовим перебування людей. 

За легендою навчань в наслідок короткого замкнення електромережі 

холодильника у барі на 3-му поверсі виникла пожежа. Система 

автоматичного димовидалення та пожежогасіння не спрацювала. Продукти 

горіння та вогонь розповсюдились на 

3-й та 4-й поверхи, а також у кінозал. 

Дим, вогонь і висока температура 

розповсюджувалися дуже швидко. 

Створилася загроза для відвідувачів. 

Відразу після виявлення 

пожежі працівники ТРЦ 

зателефонували на номер «101». 

Вони повідомили про загоряння, 

після чого оголосили загальну 

евакуацію. 

За лічені хвилини до місця виклику прибули підрозділи пожежно-

рятувальної служби ДСНС. Рятувальники негайно приступили до гасіння 

пожежі та евакуації людей з усіх чотирьох поверхів будівлі. За інформацією 

працівників кінотеатру лише у вдвох кінозалах на момент виникнення 

пожежі знаходилось 245 глядачів. Частково персоналом кінотеатру ці люди 

були евакуйовані через евакуаційні виходи на балкони. Але з-за щільного 

диму частина глядачів була 

невзмозі самостійно вийти назовні. 

На рятування людей і проведення 

розвідки було направлено 6 ланок 

газодимозахисної служби, 

встановлено 2 пожежні 

автодрабини. Під час розвідки у 

глядацькій залі № 4 рятувальники 

відшукали людину без свідомості, 

яку негайно винесли з задимленого 

приміщення. Протягом 22 хвилин 

пожежу на площі 45 кв.м. ліквідували. Загибелі людей не допущено. 

Тренування показали достатньо високий рівень підготовки чергового 

персоналу центру до дій в екстремальних ситуаціях. Всі їхні дії були 

правильними і своєчасними. 
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КВІТЕНЬ 
 

2 квітня На базі Харківської міської поліклініки № 18 

Індустріального району пройшли спеціальні об’єктові навчання з питань 

цивільного захисту. Рятувальники провідного вишу ДСНС України провели 

із медичними працівниками показові 

майстер-класи щодо алгоритму дій у 

разі виявлення вибухонебезпечних 

предметів, а також правил поведінки 

у зоні хімічного, бактеріологічного 

зараження.  

Фахові доповіді начальника 

кафедри піротехнічної та спеціальної 

підготовки полковника служби 

цивільного захисту Ігоря Толкунова і 

представника кафедри спеціальної 

хімії та хімічної технології 

підполковника служби цивільного захисту Євгена Сліпужнікова аудиторія 

сприймала із зацікавленістю. Курсанти НУЦЗУ продемонстрували роботу 

спеціальних приладів, бойового спорядження, засобів захисту.  

Захід охопив понад 100 медичних працівників міста. 

Фахівці провідного вищого навчального закладу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій довели інформацію про порядок дій при 

виявленні вибухонебезпечних предметів та небезпечних знахідок, небезпеку 

наслідків вибуху, ознайомили присутніх із деякими характеристиками 

вибухонебезпечних предметів, із штатним оснащенням груп піротехнічних 

робіт ДСНС України, із засобами індивідуального захисту органів дихання – 

протигазами, респіраторами тощо, 

продемонстрували різноманітні 

засоби захисту шкіри від хімічно 

небезпечних речовин та 

радіонуклідів - захисні костюми. Їх 

міг приміряти кожний. Тож, 

зацікавлені присутні, вбравшись у 

захисні костюми рятувальників, за 

допомогою спеціальних приладів 

вимірювали рівень забрудненості та 

вміст небезпечних речовин у 

повітрі в актовій залі.  

Медичні працівники також дізнались про порядок дій при виявленні 

незнайомого предмета у громадському місці, що може бути саморобним 

вибуховим пристроєм. Найчастіше їх можна виявити у місцях масового 

перебування людей. Тому, фахівці університету наголосили - якщо виявлено 

підозрілий предмет на вулиці, слід негайно зателефонувати до Служби 

порятунку за номером «101» або у відділення поліції за номером «102», 
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попередити перехожих про можливу небезпеку, очікуючи на прибуття 

рятувальників, огородити чимось небезпечне місце та відійти від знахідки на 

безпечну відстань (100 м). Для огородження слід скористатись будь-якими 

підручними матеріалами: гілками, мотузками, шматками тканини, камінням 

тощо. 

А якщо виявлено підозрілий 

предмет у громадському транспорті 

та інших місцях скупчення людей, 

то рятувальники наголосили на 

особливій увазі та дотриманні таких 

правил - звернути увагу на 

залишені сумки, портфелі, згортки 

чи інші предмети, у яких можуть 

бути заховані саморобні вибухові 

пристрої; у разі виявлення 

підозрілого предмета негайно 

кнопкою виклику водія, 

переговорним пристроєм чи іншим способом повідомити про знахідку водія 

чи правоохоронців; не відкривати знайдені пакети чи сумки, не чіпати їх та 

повідомити людей довкола про можливу небезпеку. 

Навчання в Індустріальному районі проводились з метою поглиблення 

знань мешканців району, медперсоналу щодо надзвичайних ситуацій, їх 

типів, причин виникнення, ознайомлення з правилами поводження та 

способами захисту під час екстремальних подій, а також з метою виховання 

дисциплінованості, відповідальності за свої дії, організованості, якісної 

взаємодії на об’єкті з масовим перебуванням людей.  

Керівник спеціальних об’єктових навчань на базі Харківської міської 

поліклініки № 18 - Людмила 

Шерстюк, головний лікар.  

Під час навчань фахівцями 

Індустріального РВ ГУ ДСНС 

України у Харківській області, 

АРЗ СП ГУ ДСНС України у 

Харківській області і 

медперсоналом відпрацьовувались 

практичні заходи з ліквідації 

надзвичайних ситуацій у локаціях: 

розлив ледяної уксусної кислоти в 

приміщенні клініко-діагностичної 

лабораторії та ліквідація хіміко-небезпечних речовин; евакуація персоналу за 

сигналом «Тривога»; надання медичної допомоги постраждалому; ліквідація 

пожежі в рентгенкабінеті у результаті короткого замкнення; локалізація 

умовної пожежі силами персоналу 18 поліклініки та рятувальними службами. 

На навчаннях були присутні: спеціаліст з питань цивільного захисту 

18-ої лікарні, завідувач сектора з надзвичайних ситуацій, медицини 
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катастроф та цивільного захисту апарату Департаменту охорони здоров’я 

Харківської міськради, представник ГУ ДСНС України у Харківській області 

Володимир Виноградов, 

представник адміністрації 

Індустріального району Юрій 

Мельников, працівник 

Індустріального РВ ГУ ДСНС 

України у Харківській області 

Євген Рудень, фахівець Центру 

цивільного захисту та безпеки 

життя в Харківській області Юрій 

Костюк 

Медичні працівники і 

рятувальники виконують одну 

благородну місію - захист і збереження життя і здоров’я людей. І, 

беззаперечно, краще попередити, ніж рятувати та допомагати. Тож, заходи, 

що проводять фахівці університету і підрозділів ГУ ДСНС у Харківській 

області, є надзвичайно важливими, адже допомагають запобігти виникненню 

будь-яких нещасних випадків. 

 

 

3 квітня фахівці Національного університету цивільного захисту 

України у рамках показового Дня 

цивільного захисту провели 

навчально-тренінгові заняття з 

безпеки життя для школярів та 

освітян Московського району 

Харкова. Учасниками заходу стали 

керівники закладів освіти 

Московського району, працівники 

Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської 

міської ради, спеціалісти та 

методисти, відповідальні за 

організацію роботи з питань безпеки 

життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу. Захід 

відбувся на базі загальноосвітньої 

школи № 64 й охопив понад 600 

педагогів, школярів.  

Показовий День цивільного 

захисту розпочався з теоретичної 

частини. Старший викладач кафедри 

пожежної профілактики в населених 

пунктах Євгеній Яровий ознайомив 
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присутніх із керівними документами у галузі пожежної безпеки та нагадав 

основні вимоги до шляхів евакуації. Начальник кафедри автоматичних 

систем безпеки та інформаційних 

технологій Олександр Дерев'янко 

ознайомив освітян із порядком дій при 

виникненні пожежі чи загорання, 

зазначив, як повинні поводити себе 

люди, аби не допустити пожежі та які на 

сьогодні існують технічні засоби, що 

допомагають виявити пожежу, 

сповістити про це громадян та 

забезпечити гасіння пожежі в 

автоматичному режимі. Присутнім було 

продемонстровано зразки пожежних 

сповіщувачів, елементи установок 

пожежегасіння та систем оповіщення, а 

також роботу світло-звукових оповіщувачів. 

Курсанти 3-го курсу соціально-

психологічного факультету Олена Шевченко 

і Катерина Гончаренко показали майстер-

класи з надання домедичної допомоги.  

Як зазначила начальник управління 

освіти адміністрації Московського району 

Оксана Гресь, робота, що проводять фахівці 

університету, є дуже корисною та плідною, а 

особливо, коли учні та педагоги взнають про 

небезпечні ситуації та заходи щодо їх 

запобігання безпосередньо від спеціалістів. 

Очільник управління визначила ефективність роботи із кафедрою 

автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій, а також вона 

висловила сподівання про подальшу плідну співпрацю із навчальним 

закладом. 

 

 

12 квітня на навчально-

тренувальному полігоні 

Національного університету 

цивільного захисту України 

відбулися комплексні тактико-

спеціальні навчання з управління 

силами та засобами під час 

ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації техногенного характеру. 

Учасниками навчань стали науково-

педагогічні працівники, курсанти, 
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студенти та слухачі магістратури управління Національного університету 

цивільного захисту України, представники ГУ ДСНС України у Харківській 

області, Обласного товариства Червоного Хреста, Оперативно-рятувальної 

служби міста Харків, кінологічного загону. 

Як зазначив начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт Андрій Лісняк, 

під час комплексних навчань 

курсанти та студенти під 

керівництвом досвідчених науково-

педагогічних працівників 

навчального закладу відпрацювали 

такі навчальні питання, як 

організація управління силами та 

засобами; гасіння пожеж та 

проведення рятувальних робіт при 

аваріях на авіаційному транспорті; гасіння пожежі та проведення 

рятувальних робіт на зруйнованій будівлі; організація рятувальних робіт при 

ДТП; ліквідація наслідків хімічної 

аварії; організація рятувальних робіт 

у складних ландшафтних умовах; 

надання екстреної психологічної 

допомоги постраждалим; 

проведення піротехнічних робіт; 

організація рятувальних та 

спеціальних робіт на водних 

об’єктах. 

Захід мав за мету підвищити 

рівень тактичної підготовки курсантів, удосконалити практичні навички з 

організації оперативних дій та управління пожежно-рятувальними 

підрозділами під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

«Я буду точно знати, - 

говорить курсант 4-го курсу 

факультету оперативно-рятувальних 

сил Олександр Клочков,- як потрібно 

діяти, якщо станеться 

непередбачувана ситуація з іншими 

людьми, тому що сам «пережив» це. 

Вже не тільки теоретично, а й 

практично знатиму, як діяти 

оперативно, яких заходів слід вжити 

при ліквідації наслідків тієї чи іншої надзвичайної ситуації». 

За словами полковника Лісняка, такі тактичні навчання є 

запланованими і проходять щороку відповідно до навчального плану 

університету. Практика є запорукою успіху. Тому на сьогодні майбутнім 
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рятувальникам ДСНС вкрай необхідні 

як теоретичні, так і практичні знання, 

щоби правильно, оперативно та якісно 

допомагати людям у будь-якій 

надзвичайній ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

17 квітня     Привітання Голови ДСНС України Миколи Чечоткіна з Днем 

пожежної охорони! 
 

Шановні колеги! Дорогі ветерани пожежної охорони! 
 

Вітаю вас із професійним святом – Днем пожежної охорони. Усе своє 

життя ви присвятили шляхетній справі – захисту життя 

людей та національних надбань нашої Держави від 

нещадної вогняної стихії. Не вагаючись, професіонали-

пожежні за першим сигналом про небезпеку 

відправляються на допомогу. Ми завжди пам’ятатимемо 

про подвиг героїв-пожежних, які ціною власного життя 

та здоров’я врятували Україну та весь світ від 

Чорнобильської катастрофи. Дякую за вашу відданість 

свідомо обраному обов’язку, врятовані людські життя. 

Ви і сьогодні продовжуєте передавати свій багатий 

професійний та життєвий досвід нинішньому 

поколінню вогнеборців. Зичу вам міцного здоров’я, 

родинного затишку, мирного неба, невичерпних життєвих сил та наснаги в 

служінні Українському народу. 
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17-18 квітня В перше в історії навчального закладу в змаганнях 

прийняли участь чотири ланки дівчат з факультетів ПБ, ОРС та ЦЗ. Це 

обов’язкові планові заходи для майбутніх рятувальників на «Кращу ланку 

газодимозахисної служби університету». Спочатку курсанти здадуть теорію 

це 8 тестових питань, потім - практична частина. 1-ий 

етап - одягання захисного одягу та спорядження; 2-ий 

етап - оперативне розгортання; 3-ій етап - включення 

в апарати, пошук та винос газового балону; 4-ий етап 

- рятування «постраждалого» з 2-го поверху 

навчальної башти; 5-ий етап подолання смуги 

психологічної підготовки. 

Переможці змагань серед дівчат: 

1 місце зайняла команда дівчат факультету 

оперативно-рятувальних сил та нагороджується 

перехідним кубком та грамотою 1 ступеня, учасники 

заохочуються короткостроковою відпусткою 

терміном на 5 діб. 

2 місце зайняла команда дівчат факультету 

пожежної безпеки 3-го курсу та нагороджується 

грамотою 2 ступеня, учасники команди заохочуються короткостроковою 

відпусткою терміном на 3 доби. 

3 місце зайняла команда дівчат факультету цивільного захисту та 

нагороджується грамотою 3 ступеня, учасники команди заохочуються 

короткостроковою відпусткою терміном на 3 доби. 

Переможці змагань хлопці: 

1 місце зайняла команда ПБ-15-232 факультету оперативно-

рятувальних сил та нагороджується перехідним 

кубком та грамотою 1 ступеня, учасники 

заохочуються короткостроковою відпусткою 

терміном на 5 діб. 

2 місце зайняла команда ПБ-15-231 

факультету оперативно-рятувальних сил та 

нагороджується грамотою 2 ступеня, учасники 

команди заохочуються короткостроковою 

відпусткою терміном на 3 доби. 

3 місце зайняла команда ПБ-14-241 

факультету оперативно-рятувальних сил та 

нагороджується грамотою 3 ступеня, учасники 

команди заохочуються короткостроковою 

відпусткою терміном на 3 доби. 

Організатори – кафедра пожежної та 

рятувальної підготовки НУЦЗУ. 

Головний суддя змагань – начальника 

кафедри полковник служби цивільного захисту Павло Ковальов. 
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17 квітня команда КВК Національного університету цивільного 

захисту України “Люди в погонах» взяла участь у фіналі Харківської 

відкритої міської молодіжної ліги 

КВК, яка проходила в ККЗ «Україна». 

У фінальній грі сезону за 

перемогу змагалися 10 команд й, без 

сумніву, команда НУЦЗУ увійшла до 

числа найкращих. За правилами, всі 

учасники гри повинні були 

підготуватися до трьох конкурсів: 

«Візитна картка», «Музичний 

біатлон» та « Конкурс однієї пісні» 

Протягом всього сезону молода команда КВН «Люди в погонах» 

упевнено йшла до перемоги. Ретельно працювала над собою, 

удосконалювала свої навички. Всього за один сезон вихованці університету 

стали фіналістами і вкотре всім 

довела, що недарма є фаворитом 

сезону й гідна стояти на сцені у 

фіналі.  

Молода команда КВН «Люди 

в погонах» у фінальній грі склала 

велику конкуренцію вже 

досвідченим командам й показала, на 

що вона здатна.  

Команда КВН університету 

вкотре всім довела, що гарна підготовка команди, впевненість у собі, жага до 

перемоги, актуальність, нестандартний підхід, смішний матеріал - все це 

через призму Служби порятунку дає результат гарного виступу. Гучні 

оплески глядачів й високі оцінки журі – найвища нагорода команди за 

проявлену оперативність,імпровізацію й гарне почуття гумору.  

Команда КВН 

«Люди в погонах» 

виражає велику 

вдячність керівництву 

університету за 

підтримку та 

допомогу, всім, хто 

вболівав й 

підтримував команду 

КВН протягом усього 

року. Окремо 

виражаємо велику 

вдячність духовому 

оркестру університету 

за допомогу в підготовці до фіналу. До нових зустрічей друзі! 
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19 квітня фахівці та курсанти Національного університету цивільного 

захисту України у підшефному 

Харківському обласному 

спеціалізованому навчально-

виховному комплексі для дітей із 

вадами слуху провели «надзвичайні» 

заняття з безпеки життєдіяльності у 

рамках Дня цивільного захисту. Як 

діяти у разі виникнення пожежної 

небезпеки та як зберегти своє 

здоров’я при виникненні цієї 

непередбачуваної ситуації..., коли в неї потрапила людина, що не чує. Саме 

ці питання лягли в основу 

проведення «надзвичайних» занять. 

За задумом, осередком 

непередбачуваної ситуації стала 

актова зала, де виникла умовна 

пожежа. Коли пролунав сигнал 

тривоги, педагоги і діти своєчасно 

евакуювались із небезпечних зон і 

вишикувались у дворі навчального 

закладу. Цього дня школярі змогли 

спостерігати гасіння реальної пожежі, продемонстроване дівчатами-

курсантами пожежного відділення 

НУЦЗУ, пожежно-рятувальну 

техніку навчальної пожежно-

рятувальної частини НУЦЗУ в дії, а 

також рятування «постраждалого» з 

другого поверху будівлі.  

Курсанти факультету 

цивільного захисту ознайомили 

вихованців інтернату із алгоритмом 

дій при виявленні невідомих та 

вибухонебезпечних предметів, а 

також продемонстрували захисний одяг та міношукачі. 

Як зазначила заступник директора спеціалізованого НВК Галина 

Кукліна: «Діти складають найбільшу групу ризику, особливо ті, які мають 

фізичні вади. У пошуках цікавого вони найчастіше спричиняють надзвичайні 

ситуації або ж стають їх жертвами. І попередити, поінформувати їх про 

небезпеку, познайомити із першочерговими діями з ліквідації надзвичайних 

ситуацій і правилами збереження здоров'я та життя свого і близьких людей 

— головна мета усіх дорослих. Колектив нашого навчального закладу радіє, 

що має таких шефів-рятувальників, які протягом майже шістнадцяти років 

допомагають нам засвоювати справжню науку безпеки життя».  
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Проведення Дня цивільного захисту у підшефному освітньому закладі 

є традиційним заходом. Щороку проводячи його, фахівці НУЦЗУ 

намагаються включати до програми проведення більше практичних епізодів з 

відпрацювання дій при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 квітня  зустрілись через 50 років по тому — випускники 1968 року 

Харківського пожежно-технічного училища. 20 квітня їх радо вітав рідний 

навчальний заклад, наразі — 

Національний університет 

цивільного захисту України. 10 

сивочолих ветеранів навчального 

закладу з'їхались до Харкова з різних 

куточків України та Білорусі, аби 

вшанувати своїх колишніх 

викладачів, згадати минулі роки 

свого навчання, а ще й порадіти за 

великі досягнення свого рідного 

навчального закладу, ознайомитись 

із його сучасною матеріально-технічною та навчальною базою. 

Серед випускників — генерал-полковник внутрішньої служби, 

заслужений працівник МВС, Міністр України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи (2002-2005 рр.) Григорій Васильович Рева. 



- 42 - 

«Обрана професія, - 

говорить Григорій Васильович, - 

стала смислом мого життя. Я би 

не хотів іншого». Сивочолі 

випускники вишикувались на 

плацу навчального закладу - 50 

років як і не було! Крім 

навчальних аудиторій та 

лабораторій, шановані гості 

побували у музеї університету. 

Зустріч випускників 

навчального закладу  – завжди хвилююче свято.   

Швидко плине невгамовний час, залишаючи по собі незабутні 

враження та хвилюючі спогади… Приємно спостерігати за такими 

зустрічами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 квітня о четвертій годині ранку для курсантів 1-их курсів 

факультетів цивільного захисту та оперативно-рятувальних сил з чергової 

частини була отримана команда «Збір». Особовий склад курсів по команді 

вишикувався на плацу університету з метою отримання завдань щодо 

подальших дій. 

Марш – перехід складався з 3-х частин. У першій частині переходу 

курсанти повині були прибути до місця дислокації. У другій частині 

переходу курсанти подолали умовно заражену ділянку місцевості. 

Виконавши завдання другої частини марш-переходу, курсанти відпрацювали 
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перенос постраждалих від місця 

надзвичайної ситуації. Далі 

почалася третя частина переходу – 

слідування до місця постійної 

дислокації.  

Підбивши підсумки, 

керівник занять начальник кафедри 

піротехнічної та спеціальної 

підготовки полковник служби 

цивільного захисту Ігор Толкунов 

доповів, що з поставленою задачею 

курсанти факультетів цивільного 

захисту та оперативно-рятувальних сил 

впорались. 
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23квітня Привітання Голови 

ДСНС України Миколи Чечоткіна з 

Всеукраїнським днем психолога! 

Шановні друзі! 

Вітаю вас із професійним святом 

- Всеукраїнським днем психолога. 

  

Прийміть щиру вдячність за 

сумлінне виконання службового 

обов’язку, самовідданість та невтомність під час надання психологічної 

допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, вагомий внесок у 

справу психологічного забезпечення персоналу ДСНС. Щодня, докладаючи 

максимум зусиль, ви примножуєте здобутки Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. 

Зростання масштабів надзвичайних ситуацій вимагає ефективного на 

них реагування. І саме екстрена психологічна допомога в складних умовах, у 

поєднанні з фаховою майстерністю, душевним теплом та увагою, є 

безцінною. 

Тож нехай ваші знання і невичерпна енергія слугують професійному 

покликанню та психологічному благополуччю Українського народу. 

Зичу вам міцного здоров’я, життєвих гараздів, добробуту у ваших 

родинах, творчої наснаги та плідної праці в ім’я України. 

 

Голова        М. Чечоткін 

 

  

24 квітня проректор з навчальної та методичної роботи 

Національного університету цивільного захисту України Олег Назаров провів 

лекційне заняття із здобувачами 

вищої освіти в Балтійській 

міжнародній академії (м. Рига, 

Латвія). Воно було присвячено 

проблемам особистості в 

політичній психології з позиції 

вітчизняного та закордонного 

досвіду. Дана тематика викликала 

значну цікавість і жваве 

обговорення у присутніх в 

аудиторії через актуальність.  

Цього ж дня начальник навчально-науково-виробничого центру 

НУЦЗУ Світлана Домбровська провела круглий стіл зі студентами 

Балтійської міжнародної академії. У межах заходу учасники особливу увагу 

закцентували на проблемних питаннях і шляхах формування єдиного 

гуманітарного простору в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в 

Україні. 
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Варто підкреслити, що 

українські науковці мали змогу 

зустрітися із редакторами наукових 

журналів БМА. Під час зустрічі 

колеги обмінялися досвідом роботи з 

авторами наукових статей, а також 

визначили особливості та 

перспективи співпраці щодо 

оприлюднення результатів наукових 

досліджень у галузі науки 

«Публічне управління й 

адміністрування». 

Крім того, представники 

НУЦЗУ Назаров О.О., 

Домбровська С.М., Мороз В.М. і 

Мороз С.А. встигли зустрітися з 

керівниками програм «Туризм», 

«Правознавство» і «Психологія», 

які реалізуються в Балтійській 

міжнародній академії. 

 

 

26 квітня Сьогодні ми відзначаємо 32-і роковини найбільшої 

техногенної катастрофи у світі – аварії на Чорнобильській АЕС. Зі скорботою 

згадуємо тих, хто, рятуючи Батьківщину, поклав свої життя. 

Чорнобиль став суворим уроком для 

людства, а українці-ліквідатори – прикладом 

мужності та самопожертви. Героїзм пожежних, які 

одними з перших приступили до ліквідації 

наслідків аварії на четвертому енергоблоці ЧАЕС, 

завжди служитиме взірцем для нащадків.  

Сьогодні в університеті працюють люди, 

які одними із перших відгукнулись на страшну 

трагедію. Низький уклін і найтепліші слова 

вдячності вам, дорогі ліквідатори, за героїзм, 

мужність, високу громадянську позицію, 

сміливість та відвагу. Світла та вічна пам'ять 

героям-ліквідаторам, чию долю обірвав смертоносний зруйнований реактор.  

В наших серцях назавжди залишиться пам’ять про солдатів атомного 

фронту, які, ризикуючи власним здоров’ям і життям, пішли в ядерний вогонь, 

щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. 

Висловлюю вам глибоку вдячність за великий подвиг, за те, що ви 

зробили для нас і всіх майбутніх поколінь. Честь вам, слава і безмежна 

подяка! 
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25-26 квітня у Харкові пройшла низка заходів з нагоди 32-х роковин 

Чорнобильської трагедії. 

26 квітня ректор Національного університету цивільного захисту 

Володимир Садковий. старший 

науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення 

професійної освіти науково-

методичного центру навчальних 

закладів сфери цивільного захисту, 

ветеран пожежної охорони, ректор 

навчального закладу (1990-1998 рр.), 

учасник ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС І категорії Володимир Палюх, 

проректор з персоналу університету 

Вадим Попов, начальник відділу 

зв'язків зі ЗМІ та роботи з 

громадськістю Сергій Мішенін, а 

також ветерани навчального 

закладу — учасники ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС взяли 

участь у церемонії покладання 

квітів до пам'ятника у сквері 

Пожежного на вул. Полтавський 

шлях та у траурній панахиді й 

покладанні квітів до пам'ятного 

знаку чорнобильцям у 

Молодіжному парку.  

У церемонії покладання 

квітів до пам’ятника загиблим 

чорнобильцям у Молодіжному 

парку також взяли участь Голова 

Харківської облдержадміністрації 

Юлія Світлична, представники 

керівництва Харківської міської 

ради, обласних організацій у 

справах Чорнобильської 

катастрофи, навчальних закладів 

освіти Харківщини, науково-

педагогічні працівники і курсанти 

Національного університету 

цивільного захисту України, 

ветерани. 

25 квітня біля пам'ятного 
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знака чорнобильцям, що на 

Північній Салтівці, курсанти 3-го 

курсу факультету пожежної безпеки 

Національного університету 

цивільного захисту України несли 

почесну варту. 

У ці квітневі дні, віддаючи 

данину пам’яті, ми низько схиляємо 

голови перед тими, хто тридцять два 

роки тому усвідомлено і жертовно 

віддав своє життя та виконав свій 

найвищий синівський борг перед рідною землею і народом, зупинивши 

катастрофу, і віддаємо данину живим. 

 

 

27 квітня о четвертій годині ранку для курсантів 1-их курсу з 

чергової частини була отримана команда «Збір». Особовий склад курсів по 

команді вишикувався на фасаді 

гуртожику, після чого отримали 

завдання – здійснення марш 

переходу до вказаного місця. 

Колону курсантського 

підрозділу очолив начальник 

курсу полковник Нечипоренко 

Микола Миколайович та командир 

взводу лейтенант Грищенко 

Дмитро. Після подолання 

дистанції було здійснено перехід 

по умовно зараженій ділянці місцевості. Далі проведено перенос 

постраждалого від місця надзвичайної ситуації. По успішному виконанню 

всіх завдань, здійснили марш – 

перехід до місця постійної 

дислокації. 

Підбивши підсумки, 

керівник занять начальник 

кафедри піротехнічної та 

спеціальної підготовки полковник 

служби цивільного захисту Ігор 

Толкунов доповів, що з 

поставленою задачею курсанти 1-

го курсу впорались. 
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ТРАВЕНЬ 
 

2 травня На завершальному етапі - стажування представників навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 

України в Балтійській Міжнародній Академії (БМА). Начальник відділу з 

проблем управління у сфері цивільного захисту, доктор наук з державного 

управління, доцент Мороз В.М. разом зі старшим науковим співробітником, 

кандидатом наук з державного 

управління Мороз С.А. провели 

для слухачів магістерських 

програм БМА тренінг «Лідерські 

якості особистості в системі 

трудового потенціалу бізнес-

лідера». За відгуками учасників 

тренінгу, результатом 

комунікативного заходу стало не 

лише досягнення тренерами мети 

проведення заходу, а і формування 

у слухачів нового світогляду щодо традицій та здобутків вищої освіти, 

зокрема й в Україні. 

Під час стажування, за домовленістю з керівництвом БМА, було проведено 

анкетування студентів за напрямом оцінювання якості вищої освіти. На 

підставі 

відповідей 

респондентів, 

працівники 

навчально-

науково-

виробничий 

центру 

планують 

провести 

відповідне 

наукове 

дослідження.  

Підсумком 

стажування в 

Балтійській 

міжнародній академії стало отримання його учасниками нових знань, а також 

сертифікатів, які їх підтверджують. Сподіваємося, що стажування «Теорія і 

практика забезпечення якості вищої освіти: педагогіка, психологія і 

управління» перетвориться на щорічний комунікативний захід, участь у 

якому зможуть взяти участь представники інших навчальних та наукових 

підрозділів НУЦЗУ. 
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8 травня ректор Національного університету цивільного захисту України 

Володимир Садковий та проректор з 

персоналу Вадим Попов, науково-

педагогічні працівники, а також 

парадний розрахунок навчального 

закладу стали учасниками заходів з 

нагоди Дня пам'яті і примирення, що 

пройшли у Харкові. Вони взяли 

участь в урочистій церемонії 

покладання квітів та урочисто-

траурній панахиді за всіма загиблими 

воїнами, що відбулися на священному 

для кожного харків’янина місці - 

Меморіалі Слави.  

У заходах взяли участь голова 

Харківської облдержадміністрації 

Юлія Світлична, представники 

керівництва Харківської 

облдержадміністрації, Харківської 

обласної ради, Харківської міської ради, ветерани війни, учасники бойових 

дій в Афганістані та інших гарячих точках планети, учасники АТО, 
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представники підприємств, організацій та відомств, громадськості, гості та 

жителі міста. 

В пам'ять про всіх загиблих в роки Другої світової війни пролунав 

триразовий залп. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. 

 

 

12 травня на навчально-тренувальному полігоні 

Національного університету цивільного захисту 

України, що в урочищі Фігурівка Харківської 

області, відбулося відкриття табірного збору для 

131 першокурсника навчального закладу. 

На заході були присутніми ректор Національного 

університету цивільного захисту України 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту 

Володимир Садковий, науково-педагогічні 

працівники університету, гості та батьки 

першокурсників. Звертаючись до присутніх, 

Володимир Петрович вітав із відкриттям 

табірних зборів: «…27 років тому на території 

навчально-тренувального полігону в урочищі 

Фігурівка було проведено перші табірні збори. 

Протягом цих років понад 5 тисяч 

курсантів, які давно працюють та 

обіймають різні посади в системі 

ДСНС України, пройшли уроки 

мужності і загартування в цьому 

таборі…Під час проведення збору 

курсанти-першокурсники загартують 

свою міць, стануть більш 

дисциплінованими, витривалими, 

оволодіють новими знаннями та 

навиками майбутньої професії рятувальника". Він запевнив батьків 

першокурсників, що у таборі є всі умови для навчання, несення служби і 

дозвілля. Генерал Садковий вручив 

грамоти курсантам за відмінні успіхи 

у навчанні та службі. 

Цьогоріч в однострої з 

першокурсниками вишикувались 

випускники навчального закладу 2002 

року. Як і 16 років тому, пройшли 

вони урочистим маршем на плацу 

навчального полігону, згадавши свої 

курсантські роки, передавши свій 

досвід молодому поколінню майбутніх рятувальників. 
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На урочистому відкритті вміло продемонстрували 

свої навички майбутні верхолази. Під час 

урочистостей сталася умовна надзвичайна подія — 

пожежа на 4-ому поверсі навчальної башти. Так, 

було врятовано курсантку 2-го курсу факультету 

оперативно-рятувальних сил Альону Якушко. До 

речі, дівчина продемонструвала свої навички 

отриманої наприкінці 1-го курсу навчання 

професії “Верхолаз”. 

На відкритті табірних зборів за участі 

першокурсників пройшла комбінована 

професійно-спортивна естафета з елементами 

фізичної підготовки та фрагментами занять з 

навчальних дисциплін. Вона включила біг 

пересічною місцевістю, подолання водної перешкоди, плавання та рятування 

потерпілого на воді, підйом 

переворотом на перекладині, 

розмінування та знешкодження 

знайдених боєприпасів, вправи з 

гирьового спорту, біатлон, аварійно-

рятувальні роботи та евакуацію 

постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій, пожежний 

розрахунок з триколінною 

драбиною, надягання 

загальновійськового захисного комплекту і виконання навчального завдання, 

самогасіння, підйом по 6-метровому 

стовбуру без спецзасобів, надання 

домедичної допомоги в умовах 

небезпечної зони. Потім пройде 

пожежна 

естафета, 

що 

включить 

подолання 

100-

метрової смуги з перешкодами, підйом по 

штурмовій драбині на 4-й поверх навчальної 

башти, а також вправи із саморятування з 4-го 

поверху навчальної башти за допомогою 

рятувальної мотузки та гасіння умовної пожежі. 

Традиційно пройшов спортивний захід з 

перетягування канату між першокурсниками та їх 

командирами. Перемогла, звичайно, дружба. 
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У таборі на першокурсників чекають як фізичні випробування, так і 

моральні. За словами начальника 

табірного збору, проректора 

університету полковника служби 

цивільного захисту Олега Семківа, саме 

в таких умовах розкривається справжня 

товариська підтримка, формується 

курсантське братство. 

«Тут ми проходимо справжні 

випробування, – говорить першокурсник 

факультету цивільного захистут Петро Горбаньов. – Для нас, майбутніх 

рятувальників, проходження школи 

мужності вкрай необхідне. Це наш 

обов’язок – правильно спрогнозувати 

поведінку людини у тій чи іншій 

надзвичайній ситуації, правильно 

зробити оперативне розгортання, 

своєчасно ліквідувати наслідки 

надзвичайної ситуації, а також 

зберегти життя постраждалого та своє. 

У таборі ми й маємо змогу це 

відпрацювати». 

Нагадаємо, що школу мужності та витривалості вдалині від рідної домівки 

першокурсники університету проходитимуть з 7 травня до 22 червня. 
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12 травня на відкритті табірного збору на навчально-тренувальному полігоні 

навчального закладу відбулася зустріч випускників НУЦЗУ 2002 року. 

Цьогоріч вони вишикувались в 

однострої із першокурсниками. Як і 

16 років тому, пройшли вони 

урочистим маршем на плацу 

навчального полігону, згадавши свої 

курсантські роки, передавши свій 

досвід молодому поколінню 

майбутніх рятувальників. Випускники 

з'їхались до Харкова з різних куточків 

України, аби вшанувати своїх 

колишніх викладачів, згадати минулі 

роки свого навчання, а ще й порадіти 

за великі досягнення свого рідного 

навчального закладу, ознайомитись із 

його сучасною матеріально-

технічною та навчальною базою. 

Зустріч випускників навчального 

закладу  – завжди хвилююче свято.   

Швидко плине невгамовний час, 

залишаючи по собі незабутні 

враження та хвилюючі спогади… Приємно спостерігати за такими 

зустрічами. 

 

 

14 травня  фахове наукове видання «Вісник Національного університету 

цивільного захисту. Серія: Державне 

управління» нашого Університету пройшло 

відбір міжнародною індексаційною службою 

Eurasian Scientific Journal Index. Ця служба 

надає послуги з індексування на цитування 

статей, опублікованих у наукових виданнях, 

що включені до Scopus, Web of Science Core 

Collection та / або до проекту OpenAIRE. 

Саме участь у проекті OpenAIRE дозволила 

Віснику НУЦЗУ пройти відбір до Eurasian 

Scientific Journal Index (ESJI). Крім того, ESJI 

висвітлює комплексні критерії індексації 

журналів та здійснює розрахунок впливу 

факторів на основі Eurasian Citation Reports і 

Eurasian Scientific Index. 

Згідно з повідомленням представників ESJI на офіційному веб-сайті цієї 

служби розміщена детальна інформація щодо засновника Вісника, складу 

редакційної колегії, науково-дослідного профілю, його числового коду 
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«Zenodo» тощо. Включення Віснику до ESJI – важливий етап, який ним 

успішно реалізовано в напрямку присвоєння йому відповідної категорії МОН 

України.  

 

 

16 травня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулася виставка наукових здобутків співробітників університету в рамках 

Всеукраїнського фестивалю науки, 

приуроченого професійному святу 

науковців – Дню науки України. 

Згідно з наказом ректора 

університету № 14 від 05.02.2018 

«Про проведення заходів, 

приурочених до Дня науки» в 

університеті проводяться конкурси 

«Кращий виставковий науковий 

експонат» та «Краща монографія». 

За підсумками минулого року на конкурси було представлено 15 виставкових 

наукових експонатів та 11 монографій, розроблених співробітниками нашого 

університету. Відвідувачі виставки 

виявили не абиякий інтерес до 

кожної з представленої наукової 

розробки. 

Конкурсна комісія під 

головуванням проректора з 

наукової роботи полковника служби 

цивільного захисту Володимира 

Андронова ретельно розглянула 

представлені виставкові наукові 

експонати та монографії. 

 

 

18 травня Пригода сталася 9 травня біля 17 години на вулиці Чкалова, 29 у 

смт. Чкаловське Чугуївського району Харківської області. Пожежа у 

покинутій будівлі, площею 200 квадратних метрів, спалахнула миттєво — 

яскраво горіли дерев'яні перекриття приміщення. Вогонь міг перекинутись на 

розташований поблизу гуртожиток. Тож, оперативному розрахунку 

пожежного поста № 39 потрібно було діяти швидко. Неподалік від місця 

події опинився курсант 2-го курсу факультету цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України Максим 

Челомбитько. Не розгубившись, хлопець запропонував пожежним свою 

допомогу. Рятувальники відразу пристали на пропозицію курсанта, адже 

знали, де навчається юнак. Роботу оперативного розрахунку пожежного 

поста ускладнила відсутність поблизу небезпечної зони пожежних гідрантів. 

Пожежний автомобіль виїхав на забір води до пожежного посту, і, водночас, 
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рятувальники привезли Максиму захисний 

одяг. Курсант допомагав у прокладанні 

магістральної рукавної лінії, проливці 

будівельних конструкцій. Одночасно юнак, аби 

запобігти паніці, заспокоював жителів 

населеного пункту, адже їх зібралося чимало 

подивитись на пожежу.  

Курсант Челомбитько справився зі своєю 

задачею на “відмінно”, надавши суттєву 

допомогу пожежному посту смт. Чкаловське 

під час ліквідації наслідків пожежі, проявивши 

свої знання, своєчасність та оперативність дій.  

Тож, навчальний заклад може пишатися своїми 

вихованцями - майбутніми рятувальниками, які 

не залишаться осторонь чужого лиха. 

 

 

18 травня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія 

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

Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, де зібралися представники наукової спільноти регіону. Керівник 

області вітала присутніх зі святом і відзначила певні позитивні для розвитку 

науки зрушення в державі.  

У ході свята Юлія Світлична 

вручила кращим науковцям 

Харківщини грамоти ХОДА та 

подяки голови 

облдержадміністрації, привітала 

з присвоєнням почесних звань 

«Заслужений діяч науки і 

техніки України», а також 

вручила сертифікати на 

отримання іменної стипендії 

Харківської обласної державної 

адміністрації у галузі науки. За 

особисті досягнення в галузі 

науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-

економічних проблем Харківської області призначено стипендію  імені 

Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук) Євгенію Рибкі – кандидату 

технічних наук, заступникові начальника науково-дослідного центру – 

начальникові відділу організації науково-дослідної роботи науково-

дослідного центру Національного університету цивільного захисту України.  

Молодий науковець займається актуальними проблемами сьогодення, що 

пов’язані з підвищенням ефективності визначення показників небезпеки 

речовин та матеріалів, а також виявлення на ранніх стадіях пожеж та 
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надзвичайних ситуацій, у тому числі - на об’єктах критичної інфраструктури. 

Досягнення та результати наукової діяльності Євгенія Рибки представлені 

більш ніж у 80 наукових працях, 12 з яких входять до міжнародної 

наукометричної бази Scopus (h-індекс 3), а 28 опубліковано в фахових 

виданнях, що демонструє високий рівень та міжнародну значимість наукових 

розробок. 

 

 

19 травня на базі навчально-науково-виробничого центру в Національному 

університеті цивільного захисту України розпочалися захисти магістерських 

робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр». 

Захисти триватимуть до 23 травня.  

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, 

соціального, гуманітарного й 

економічного розвитку тощо. 

Наполегливість, отримані 

знання й обґрунтовані 

рекомендації, запропоновані 

в межах магістерських робіт 

здобувачів освітнього 

ступеня «магістр», оцінюються членами екзаменаційної комісії № 3. Її 

головою є ректор НУЦЗ України, д.н.держ.упр., професор Володимир 

Петрович Садковий, а членами – завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту, д.н.держ.упр., професор Сергій 

Вікторович Майстро, начальник навчально-науково-виробничого центру, 

д.н.держ.упр., професор Світлана Миколаївна Домбровська, професор 

кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, 

д.н.держ.упр., професор Олексій Ігорович Крюков і начальник наукового 

відділу з проблем державної безпеки ННВЦ, к.н.держ. упр. Аліна Леонідівна 

Помаза-Пономаренко.  

Варто відзначити, що в цей день на заході були присутніми проректор з 

навчальної та методичної роботи університету, к.психол.н., професор, 

заслужений працівник освіти України Олег Олександрович Назаров , члени 

кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту та наукові 

співробітники ННВЦ. 
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25 травня на факультеті цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України 

відбувся урочистий випуск 

здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання за освітнім 

ступенем «бакалавр», «магістр». В 

цьому році отримали диплом 

європейського зразка 32 здобувачі 

вищої освіти за освітнім ступенем 

«бакалавр» та 78 за освітнім 

ступенем «магістр» (за 

спеціальностями «Управління 

пожежною безпекою», 

«Управління у сфері цивільного захисту» та «Публічне управління та 

адміністрування»).  

Розпочались урочистості із шикування здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання факультету цивільного захисту на плацу навчального 

закладу. 

Зі святом випускників вітали проректор з навчальної та методичної роботи 

Олег Назаров, начальник факультету цивільного захисту Микола Удянський 

та начальник навчально-науково-

виробничого центру Світлана 

Домбровська. У своїх напутніх 

словах вони висловили щирі 

вітання з успішним завершенням 

навчання в стінах університету, 

сподіваючись на те, що отримані 

знання стануть у нагоді в 

подальшій службовій діяльності 

випускників. 

Також слово взяв випускник та 

відмінник навчання Дмитро Желєзнов, який від імені слухачів висловив 

подяку керівництву університету, факультету та всьому професорсько-

викладацькому складу. Після урочистостей відбулося фотографування 

випускників із керівництвом навчального закладу. Тож, побажаємо 

випускникам плідної праці, благополуччя та вдачі у майбутньому! 

 

25 травня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся випуск здобувачів вищої освіти заочної форми навчання соціально-

психологічного факультету. Дипломи отримали 27 випускників, 2 здобувачі 

вищої освіти Зелінська О.П. та Мінєнкова О.М отримали дипломи з 

відзнакою за освітнім ступенем «магістр» та 6 – дипломи звичайного зразка.  

За освітнім ступенем «бакалавр» - 19 здобувачів вищої освіти отримали 

дипломи звичайного зразка. 
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23-25 травня на базі Управління ДСНС України у Чернівецькій області 

відбувся VIII Фестиваль героїко - патріотичної пісні серед працівників 

органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС України, ветеранів та 

пенсіонерів служби цивільного захисту. Вже традиційно восьмий рік поспіль 

у арт-заході взяв участь вокальний колектив НУЦЗУ «Аніма». 

«Аніма» - незмінний учасник і щороку є призером та лауреатом різних 

ступенів. В 2013 році вокальний колектив університету отримав перемогу у 

номінації «Зірка фестивалю». Цьогоріч вокальний колектив представляв пісні 

про Україну, родинні цінності та патріотизм. У 2018 році вокалісти 

університету ДСНС підтвердили свою професійність і здобули Гран-прі 

Фестивалю у Чернівцях. 

Понад 150 рятувальників з усіх обласних і міських оперативно-рятувальних 

гарнізонів, навчальних закладів та окремих підрозділів ДСНС взяли участь у 

фестивалі, присвяченому популяризації героїчної служби рятувальників та 

пожежників, вихованню гідної пам`яті та поваги до захисників України. 

Тетяна Репіна зауважила, що для виступу на фестивалі у Чернівцях 

рятувальники навчального закладу підготували пісенні композиції сучасних 

українських авторів - «Україна», «Герої не вмирають», «Мамо, - я герой», 

«Мова єднання», «Над землею тумани», «Повертайся, солдате». Колектив 

вокально-інструментального ансамблю НУЦЗУ виступатиме під 

керівництвом Георгія Зуба. Харківські рятувальники виступатимуть у трьох 

номінаціях – вокально-інструментальний ансамбль, вокальний ансамбль, 

солісти. 
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Творчі колективи НУЦЗУ запрошувались для виступу до Чернівецького 

ліцею та на сцени міста.  

Вокальний ансамбль «Аніма» був заснований в НУЦЗУ у 2001 році і 

незмінним його керівником є Тетяна Дмитрівна Репіна. 

 

 

30 травня В НУЦЗУ побачили світ дві наукові публікації. 

Цей навчальний рік навчально-науково-виробничий центр завершує виходом 

з друку двох колективних монографій, курсу лекцій і фахового збірника 

наукових праць, підготовлених на базі центру в Національному університеті 

цивільного захисту України. Перша монографія «Культура управління» є 

результатом співпраці академічної та наукової спільноти, зокрема Садкового 

В.П., Назарова О.О., Домбровської С.М., Крутій О.М., Пономарьова О.С. і 

Харченко А.О. У межах даного дослідження здійснено аналіз сутності, змісту 

і структури культури управління як специфічного суспільного і водночас 

індивідуального феномену.  

Автори другої наукової публікації «Інституціональна державна політика 

соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків» – 

Домбровська С.М., Помаза-Пономаренко А.Л. і Лукиша Р.Т. У монографії 

обґрунтовано вдосконалений методичний інструментарій, необхідний для 

оцінювання стану результативності цієї політики. 
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Крім того, опубліковано курс лекцій «Управління соціальним та 

гуманітарним розвитком», авторами якого є Садковий В.П. і Домбровська 

С.М. Цей курс лекцій представляє собою складову частину методичного 

забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Управління соціальним та 

гуманітарним розвитком». 

Вона викладається під час 

магістерської підготовки 

здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне 

управління та 

адміністрування». 

Варто відзначити, що за 

загальною редакцією 

ректора університету 

Садкового В. П. друком 

також вийшов фаховий 

збірник наукових праць 

«Вісник Національного 

університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління» 

(2018, № 1 (8)). 

 

 

30 травня напередодні Дня захисту дітей у клубі Національного 

університету цивільного захисту України відбувся VІ Фестиваль дитячої 

творчості. Діти працівників НУЦЗУ - юні артисти виступали у таких 

номінаціях: «Хореографія», 

«Вокал», «Музичне мистецтво», 

«Розмовний», «Оригінальний 

жанр». Фестивалі дитячої 

творчості щороку в університеті 

проходять з повним аншлагом, «на 

одному диханні». Серед глядачів 

не тільки мами і тата, бабусі і 

дідусі, хрещені та інші родичі 

маленьких «зірок», а й курсанти, 

студенти, науково-педагогічні 

працівники навчального закладу.  

Діти працівників університету підготували дуже цікаву концертну програму. 

Артистам - від 5 до 14 років. Вони 

співали і декламували, танцювали 

і грали на музичних інструментах. 

А також глядачі переглянули 

виступи в оригінальному жанрі. 

Учасниками VІ Фестивалю 

дитячої творчості «Назустріч мрії» 
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стали: зразковий художній колектив “Зіронька”, Соболь Анна (батько Соболь 

Олександр Миколайович - начальник кафедри управління та організації 

діяльності у сфері цивільного захисту); Трегубови Поліна і Флора (батько 

Трегубов Дмитро Георгійович, доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології); Вамболь Богдана і Владислава (мама Вамболь Віола 

Владиславівна, професор кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки, батько Вамболь Сергій Олександрович, завідувач кафедри 

прикладної механіки); Базаров Артем (дідусь Мурін Михайло Миколайович, 

доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій); 

Косіренко Гліб і Дар’я ( дідусь Литвяк Олександр  Миколайович, доцент 

кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних); Хілько Діана 

(батько Хілько Юрій Володимирович, викладач кафедри пожежної тактики 

та аварійно-рятувальних робіт); Михайловська Настя (колектив «Зіронька”, 

мати Михайловська Юлія Валеріївна, ад’юнкт ад’юнктури); Золкіна Альбіна 

(мати Золкіна Євгенія Сергіївна, ад’юнкт ад’юнктури); Даніліна Марія 

(батько Данілін Олександр Миколайович, викладач кафедри наглядово-

профілактичної діяльності); Сарапіна Тетяна (мати Сарапіна Марина 

Володимирівна, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки); Кучерявих Анастасія і Бусяк Денис (дідусь Аветісян Вадим 

Георгійович,  доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних 

робіт); Кутасіна Альона (тітка Гиря Ірина Іванівна, лаборант кафедри 

організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт); Лептуга 

Мирослава (мати Лептуга Олена Костянтинівна, доцент кафедри мовної 

підготовки); Гура Євгенія (мати Гура Світлана Олександрівна, викладач 

кафедри психології діяльності в особливих умовах); Крупиця Софія (батько 

Крупиця Олександр Олександрович, майстер ГДЗС - лаборант кафедри 

пожежної та рятувальної підготовки); Карпова Маргарита (дідусь Попов 

Вадим Михайлович, проректор з персоналу); Сошинська Євгенія (папа 

Сошинський Олександр Ігорович, науковий співробітник наукового відділу з 

проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки).  

Учасників та їх батьків вітала заступник начальника відділу виховної та 

соціально-гуманітарної роботи Тетяна Андреєва. Вона вручила дітям грамоти 

та кубки. 



- 62 - 

Кожний учасник своїм виступом зірвав шквал аплодисментів і, звичайно, 

отримав свою “зіркову мить”. 

  

 

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

Харківської міської ради відбулося нагородження переможців районного 

етапу міського конкурсу «Молода людина року 2017», організатором якого є 

комітет у справах сім’ї, молоді та спорту по 

Київському району Департаменту  у справах 

сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 

ради. 

Такі заходи, що мають за мету викрити 

найкращі лідерські здібності учасників, а 

також посприяти утвердженню соціального 

статусу в суспільстві, активізації життєвої 

позиції, розвиткові та удосконаленню 

духовних і моральних якостей, проводяться 

щороку. А протягом останніх десяти років 

завдяки тісній співпраці відділу зв’язків зі 

ЗМІ та роботи з громадськістю 

Національного університету цивільного 

захисту України із комітетом у справах сім’ї, 

молоді та спорту по Київському району 

представники навчального закладу стали не тільки активними учасниками 

конкурсів, а і його численними переможцями та призерами. Сімнадцятий 

районний конкурс об’єднав понад 50 представників різних вищих навчальних 
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закладів Харківщини. Цьогоріч Національний університет цивільного 

захисту достойно представили провідний науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Вікторія Цокота, 

яка посіла ІІ місце у номінації 

“Наукова діяльність”, 

начальник клубу Антон 

Мирошниченко, який переміг 

у номінації “Культура та 

мистецтво” та курсант 3-го 

курсу факультету пожежної 

безпеки Єгор Перцев, який 

отримав ІІ місце у цій же 

номінації.  

Якщо спалахують на небі 

зірки – значить, це комусь 

потрібно. У цьому випадку 

такі зірки віднаходять та «запалюють» фахівці комітету у справах сім’ї, 

молоді та спорту по Київському району Департаменту  у справах сім’ї, 

молоді та спорту Харківської міської ради на чолі із його начальником 

Володимиром Різником.   

 

 

31 травня на базі Національного університету цивільного захисту України 

відбувся День Державної служби України з надзвичайних ситуацій для 

вихованців військових ліцеїв України. 

У заході взяли участь 230 

представників із 23 військових ліцеїв 

України - вихованці, керівники, 

тренери, спортсмени. На урочистому 

шикуванні вітав присутніх проректор з 

персоналу Вадим Попов і бажав 

учасникам змагань витримки, 

наполегливості і перемог. Також 

полковник Попов ознайомив із 

програмою змагань та порядком 

проведення екскурсій університетом.  

Далі вихованці військових ліцеїв 

змагалися у плаванні та метанні 

учбових гранат. 

Після змагань вони спостерігали 

показові виступи команди 

університету з пожежно-прикладного 

спорту та караулу навчальної 

пожежно-рятувальної частини з демонстрацією можливостей навчального 
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закладу щодо проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, 

ознайомились із навчально-

матеріально базою НУЦЗУ, у клубі 

переглянули презентаційний фільм 

про виш Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та відвідали 

музей. У свою чергу, керівники 

військових ліцеїв з зустрілись із 

керівництвом університету та 

факультетів.  

Так, перемогу у метанні гранат 

здобули вихованці Харківської 

Державної гімназії-інтернату з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Кадетський корпус”, а 

у плаванні стали першими кадети 

Волинського обласного ліцею-

інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 
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З 28 травня по 02 червня у Харкові тривав Міжнародний тренінг НАТО 

ADVANCED TRAINING COURSE «UAV Systems Development and 

Deployment to counter Emerging Security Challenges». Розширений навчальний 

курс був присвячений розробці та використанню систем безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА) для протидії виникаючим проблемам безпеки. 

Учасниками міжнародного заходу стали визнані науковці світу з Італії, 

Грузії, Польщі, Молдови, Румунії, Марокко та України. Серед них – науковці 

Національного університету цивільного захисту України: проректор з 

наукової роботи Володимир Андронов, провідний науковий співробітник 

наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної 

безпеки Борис Поспєлов, заступник начальника науково-дослідного центру – 

начальник відділу організації науково-дослідного центру Євгеній Рибка та 

завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін Олександр Тарасенко. 

Співробітники НУЦЗУ пройшли посилений тренінг з питань розробки та 

впровадження систем безпілотних літальних апаратів для протидії 

виникаючим проблемам безпеки та цивільного захисту. Так, 31 травня доктор 

технічних наук, професор Борис Поспєлов провів теоретичне та практичне 

заняття, де було висвітлено актуальні питання щодо використання 

безпілотних літальних апаратів для моніторингу критичного стану 
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природних та технічних об'єктів і територій в умовах катастрофи в Україні: 

нові технології бездротового зв'язку для БЛА в аварійних ситуаціях. 

Доповідь науковця викликала зацікавленість та жваве обговорення між 

учасників тренінгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У рамках міжнародного тренінгу його учасники, науковці з семи країн світу, 

відвідали виш Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Для них 

показала свої можливості у дії навчальна пожежно-рятувальна частина, були 
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продемонстровані дії рятувальників під час ліквідації наслідків техногенної 

катастрофи, надання домедичної та психологічної допомоги, рятування 

постраждалого з висоти. Також гості ознайомились із навчально-

матеріальною базою університету, відвідали музей.  

Як зазначив проректор з наукової роботи Володимир Андронов, основною 

ідеєю заходу є ділитися знаннями та ноу-хау між фахівцями, які працюють у 

галузі БПЛА в НАТО та країнах-партнерах, щодо використання БПЛА для 

забезпечення безпеки та охорони. Різноманітні країни мають різний досвід 

щодо розробки та використання БПЛА, тому такий курс необхідний для 

об’єднання та уніфікації зусиль спрямованих на підвищення безпеки польотів 

в НАТО та країнах-партнерах. 

Наукові надбання та сучасна навчально-матеріальна база НУЦЗУ вразила 

міжнародних колег. Вони виявили бажання щодо подальшого 

співробітництва з українськими науковцями. 

 

 

2 червня на базі Національного університету цивільного захисту України 

відбувся ІV обласний зліт волонтерів Харківщини «Волонтер ХХІ» під 

патронатом голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії 
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Світличної за ініціативи Харківського університетського консорціуму та 

Ради ректорів ЗВО Харківської області. 

Учасниками заходу стали студенти 

та курсанти із 21 закладу вищої 

освіти, а також учні закладів 

середньої освіти Харківщини. 

Цього року на зльоті змагалися 

понад триста представників молоді 

Харківщини за головний приз 

змагань – Кубок голови Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Урочисте відкриття зльоту 

розпочалось на плацу навчальної пожежно-рятувальної чатини із шикування 

команд-учасниць заходу, на якому найкращим волонтерам вручили нагороди 

від Міністерства внутрішніх справ України, подяки Харківської обласної 

державної адміністрації, грамоти 

голови Харківської обласної ради та 

ін..  

Вітали присутніх заступник голови 

Харківської обласної 

держадміністрації Анатолій 

Бабічев, ректор НУЦЗУ Володимир 

Садковий, голова Харківського 

університетського консорціуму 

Людмила Бєлова. Вони бажали 

молодим волонтерам неодмінних 

успіхів і перемог. Свої показові виступи продемонструвала команда 

університету з пожежно-прикладного спорту, а також навчальна пожежно-

рятувальна частина НУЦЗУ показала свої оперативні можливості у дії. 

Змагання волонтерських загонів 

відбулися за пунктами квест-гри. 

Першим етапом став пункт 

«Навчальна пожежна-рятувальна 

частина», де учасники одягали 

захисний одяг та виконували 

оперативне розгортання 

відділення автоцистерни з 

подачею ствола без встановлення 

на вододжерело. В епізоді «Прес-

центр» учасники волонтерських команд писали листа захисникові України, 

звертались до неньки-України, свого народу, до рідної землі. У творчому  
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доробку у формі ессе молодь виражала моральну підтримку, слова безмежної 

вдячності бійцям ООС, добирала 

вислови щодо підняття їхнього 

бойового духу, висвітлювала шану, 

повагу та підтримку до захисників, 

єдності українців. У пункті 

“Піротехніка» представники команд 

одягали засоби бронезахисту та 

слідували алгоритму дій при 

знаходженні вибухонебезпечного 

предмета. Надавали домедичну 

допомогу при кровотечах, іммобілізації, накладали пов'язки та проводили 

серцево-легеневу реанімацію в епізоді «Медичний центр». У пунктах “Водна 

підготовка” та “Висотна підготовка” учасники змагань відпрацьовували дії 

при рятуванні постраждалого на воді 

та висоті. У пункті «Пошук 

потерпілого» волонтери знаходили і 

виносили із задимленого приміщення 

умовного постраждалого. У пункті 

“Хімія надзвичайних ситуацій» 

виконувались тестові завдання та 

відпрацьовувались дії під час захисту 

від різних видів випромінювання. 

«Майданчик екстремальної 

психології та історії надзвичайних ситуацій» потребував знань волонтерів з 

екстремальної психології та історії, а також 

виконання деяких психологічних тренінгів. 

При виконанні епізодів змагань учасникам 

відводилось 15 хвилин. Після проходження 

пунктів було продемонстровано 

відеоролики команд волонтерів «Один день 

добрих справ». 

Учасники ІV обласного зльоту волонтерів 

Харківщини «Волонтер ХХІ» мали 

можливість посмакувати польовою кашею, 

а протягом заходу тривала виставка-

презентація кращих волонтерських робіт. 

Гостей розважали творчі колективи НУЦЗУ 

— вокальний “Аніма” та танцювальний 

“Флейм”, а також вокальний колектив 

Харківської державної академії культури. 

Супроводжував захід духовий оркестр 

НУЦЗУ. 
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Після підбиття 

підсумків було 

нагороджено команди 

волонтерів: серед 

курсантів — команду 

“Полум'я надії” 

Національного 

університету цивільного 

захисту України, серед 

школярів — команду 

“Одаровці” 

комунального закладу 

"Обласна спеціалізована 

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Обдарованість" Харківської обласної ради, 

серед студентів — команду “Кузнеці чудового” Харківського національного 

економічного університету ім. Семена Кузнеця. Кубок голови Харківської 

обласної державної адміністрації Юлії Світличної було вручено майбутнім 

рятувальникам. 

 

 

 

 

8 червня в Національному університеті цивільного захисту України відбувся 

урочистий випуск молодих фахівців 2018 року, які поповнили лави 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 299 випускників 
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отримали дипломи, 17 з них – з відзнакою. 141 «новоспечений» лейтенант 

продовжить свою службову діяльність 

у підрозділах ДСНС.  

На урочистостях у Харкові були 

присутніми Голова Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

Микола Чечоткін, голова Харківської 

обласної державної адміністрації 

Юлія Світлична, начальник ГУ ДСНС 

України у Харківській області 

Олександр Волобуєв, представники 

керівництва Харківської міської ради, Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, ректори та 

представники вищих навчальних 

закладів освіти, представники 

Головних управлінь та управлінь 

ДСНС в областях, громадськості та 

духовенства, ветерани і батьки.  

Вітав випускників голова ДСНС 

України Микола Чечоткін: “… 

Щиро вітаю вас із завершенням 

навчання та отриманням першого спеціального звання лейтенант служби 

цивільного захисту. Вже з 

наступного дня розпочинається 

нова сторінка вашого самостійного 

життя. Вірю, що отримані знання і 

навички стануть надійним 

фундаментом для професійного 

зростання, чесного і сумлінного 

виконання свого службового 

обов’язку. Здобута професія 

рятувальника віднині зобов’язує вас 

бути готовими за будь-яких 

обставин прийти на допомогу 

постраждалим від надзвичайних 

ситуацій та врятувати найцінніше 

— життя людини...”. 

До молодих фахівців звернулась 

голова Харківської обласної 

державної адміністрації Юлія 

Світлична: «Майже вчора ви 

обрали справою свого життя 

рятувати, а вже завтра зможете на 



- 72 - 

повну міць показати та довести, що ви гідні цієї справи. Немає нічого більш 

приємного та більш відповідального, 

ніж рятувати життя людей. Вірю, що 

ви зробите все, щоб гідно пронести 

своє звання крізь роки. Бажаю 

якомога більше надзвичайно 

приємних подій у вашому житті!».  

Із напутніми побажаннями до 

молодих офіцерів звернувся ректор 

університету генерал-лейтенант 

служби цивільного захисту 

Володимир Садковий. Зокрема, він 

зазначив, що науково-педагогічні 

працівники навчального закладу 

доклали всіх зусиль, аби майбутні 

спеціалісти скористалися здобутими 

знаннями у професійній діяльності, 

щоби кожен із них відчував власну 

спроможність застосовувати свої 

вміння для вирішення практичних 

завдань у складі підрозділів 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Володимир Петрович 

побажав успіхів у подальшій 

роботі, бути гідними звання 

Випускника Національного 

університету цивільного захисту 

України. 

Зі словами подяки звернулися до 

керівництва та колективу 

навчального закладу молоді 

фахівці, які запевнили, що з честю 

та гідністю будуть нести високе 

звання Випускника Національного 

університету цивільного захисту 

України, подякували за постійну 

увагу, підтримку та турботу, дали 

урочисту клятву вірності та 

відданості Українському народові та 

обраній професії. 

До випускників університету із 

батьківським благословенням на 

добрі справи звернувся ветеран 

НУЦЗУ Вадим Аветісян. Він 

закликав випускників пам’ятати, що в рідному університеті був закладений 

фундамент їхніх знань, котрі знадобляться в подальшій трудовій діяльності. 
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Як би не склалося у житті після закінчення вишу, зазначив Вадим 

Георгійович, своїм вихованцям у навчальному закладі завжди раді, завжди 

готові надати практичну та 

методичну допомогу, слушну 

пораду.  

Серед “новоспечених” лейтенантів 

— курсант соціально-

психологічного факультету Роман 

Кременєв. Сьогодні його приїхали 

вітати із завершенням навчання 

рідні і друзі. Микола Подиряко 

ніколи не забуде той літній день, 

коли … вдруге народився. І 

завдячує він саме своєму старшому 

товаришеві Роману. Сталася 

пригода 26 липня 2012 року у с. 

Золоті Ключі Дніпропетровської 

області. Місцеві школярі 14-15 

років розважались на березі 

глибокого водного кар'єру, пірнали 

з будівельних “лісів” на 3-метрову 

глибину. Черговий стрибок 14-

річного Миколи — і всі, 

затамувавши подих, чекають на 

його повернення над водою. Але минає кілька хвилин, а хлопця не видно. Не 

вагаючись, Роман пірнає у воду. І, лише втретє пірнувши, майже на дні 

кар'єру юнак виявив непритомне тіло свого друга. Ледь не задихнувшись, 

Роман поспіхом витяг друга на 

берег. Швидко почав робити 

непрямий масаж серця до приїзду 

карети швидкої. Нарешті, Микола 

почав подавати ознаки життя. 6 

років пройшло, але запам'ятали 

обидва той день на все життя. 

Сьогодні врятований Микола 

закінчив 3 курс факультету 

журналістики Дніпровського 

національного університету ім. 

Олеся Гончара, трохи шкутильгає: ігри у воді призвели до травмування 

шийних відділів хребта. Але обидва хлопці щасливі, бо живуть, дружать і 

одночасно навчаються.  

За доброю традицією, православний священик окропив святою водою уже 

фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  
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Вітали присутніх творчі колективі НУЦЗУ: вокальний “Аніма” та 

танцювальний “Флейм”, а також зразковий танцювальний колектив “Забава” 

Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради. 

Завершилася церемонія випуску проходженням урочистим маршем 

особового складу університету. Чеканячи крок, випускники вкотре підкинули 

вгору дрібні гроші – до зустрічі! 

 

 

13–14 червня представники Національного університету цивільного захисту 

України виступили з доповідями в межах щорічної міжнародної наукової 

конференції, яка, насамперед, присвячена особливостям і напрямам 

забезпечення безпеки країн Центральної та Східної Європи в контексті 

зміцнення східного флангу НАТО. Зважаючи на те, що Національний 

університет цивільного захисту України є співорганізатором цієї 

конференції, честь головувати на одній із її секцій була надана провідному 

науковому співробітнику наукового відділу з проблем управління у сфері 

цивільної безпеки навчально-науково-виробничого центру, д.держ.упр., доц. 

Володимиру Стрельцову. 

Варто відзначити, що доповіді наших науковців викликали значну 

зацікавленість під час 

обговорення, оскільки 

спрямовані на 

висвітлення 

результатів досліджень 

щодо правових, 

організаційних, 

комунікативних та 

інших аспектів, 

пов’язаних із 

упровадженням 

європейського досвіду 

в процеси адаптації до 

стандартів НАТО, 

зокрема в Україні. 

 

 

14 червня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.707.01 щодо 

захисту дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю “Пожежна безпека”. 

Так, успішно захистився викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт факультету оперативно-рятувальних сил Національного 

університету цивільного захисту України Костянтин Остапов з теми 

“Дистанційне подавання вогнегасних речовин з гелеутворюючими 
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складовими”. Його науковим керівником є доктор технічних наук, доцент 

Сергій Росоха. 

 

 

14 червня Національний університет цивільного захисту України відвідали 

експерти Лісової служби США. До складу закордонної делегації увійшли: 

Блейк Роджерс Воррен, представник головного офісу Лісової служби США, 

Річард Джозеф Ласко, 

представник Лісової 

служби США, 

координатором зустрічі 

виступив Петро 

Павліченко.  

Проректор з навчально-

методичної роботи 

університету Олег 

Назаров ознайомив гостей 

із матеріально-технічною 

базою НУЦЗУ, 

особливостями підготовки 

пожежних-рятувальників в Україні, з теоретичною та практичною складовою 

програм підготовки та науковими дослідження в напряму боротьби з 

лісовими пожежами. 
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У ході візиту гості відвідали 

музей, науково-дослідні 

лабораторії, навчально-

тренувальний полігон та 

навчальну пожежно-рятувальну 

частину університету. Зустріч 

пройшла в позитивній, робочій 

атмосфері і викликала неабияке 

задоволення у гостей від 

всебічного, якісного підходу до 

навчання фахівців пожежно-

рятувальної справи. 

 

 

21 червня на базі Національного університету цивільного захисту України 

відбулися навчально-методичні збори для начальників служб пожежної 

безпеки Національної гвардії 

України. Майже 30 офіцерів 

разом із начальниками 

структурних підрозділів 

університету обговорили та 

розглянули питання щодо 

роз'яснення вимог нових 

нормативних актів, надання 

практичної допомоги в 

організації та забезпечення 

пожежної безпеки 

підпорядкованих об'єктів; 

сучасного стану забезпечення блискавкозахисту будівель та споруд; аналізу 

стану та тенденцій розвитку автоматичних систем протипожежного захисту; 

доцільності вибору та особливостей 

застосування сучасних систем 

раннього виявлення та гасіння 

пожеж на об'єктах різного 

призначення, а також вимоги 

нормативних документів до 

улаштування і технічного 

обслуговування систем 

зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання.  

Для начальників служб пожежної 

безпеки у верхолазному манежі навчального закладу було продемонстровано 

рятування постраждалого з висоти та внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, надання домедичної допомоги, ліквідацію наслідків пожежі у 

літаку.  



- 77 - 

Також гості ознайомились із новою пожежною технікою навчальної 

пожежно-рятувальної частини, відвідали музей. 

 

 

21 червня у Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України відбувся 

навчальний семінар з офіцерами психологами, які відібрані для участі у 

пілотному проекті щодо створення «гарячої лінії» психологічної допомоги, 

ініційованому Міністерством оборони України. 

Під час заходу доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах 

соціального-психологічного факультету Національного університету 

цивільного захисту України кандидат психологічних наук Наталія 

Афанасьєва ознайомила учасників з дистанційними формами психологічного 

консультування і на практиці продемонструвала шляхи вирішення типових 

ситуацій, що виникають під час телефонного консультування.  

Психологи ДСНС поділились досвідом надання психологічної допомоги під 

час проведення ЄВРО–2012 і психосоціальної підтримки внутрішньо 

перемішених осіб. 

У своїй доповіді начальник психологічної служби ДСНС Анатолій 

Сичевський зазначив: «Для вдосконалення психологічного забезпечення 

військовослужбовців необхідно розробити ефективний механізм міжвідомчої 

взаємодії психологів сил безпеки та оборони».  

Учасники заходу були одностайні у необхідності створення та 

функціонування єдиної «гарячої лінії» психологічної підтримки Сектора 

безпеки та оборони для забезпечення надійності особового складу та 

готовності до виконань завдань за призначенням. 

22 червня у великій залі Харківської міської ради відбулося нагородження 

переможців та призерів міського студентського проекту «Харків — місто 

молодіжних ініціатив». Захід організовано за ініціативи Харківського 
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міського голови Геннадія Кернеса. Загалом, у конкурсі взяли участь понад 

150 проектів у сфері управління містом, розвитку інфраструктури, фармації, 

архітектури, екології і дозвілля за номінаціями: «Розумному місту – 

креативна молодь», «Рідному Харкову – сталий розвиток», «Харків – 

територія успішної кар’єри» та «Харків – місто відкрите, творче, 

толерантне». 

Активними учасниками конкурсу стали вихованці Національного 

університету цивільного захисту України та їхні керівники. На розгляд 

комісії було подано 2 проекти від НУЦЗУ, які пройшли у ІІ тур. Переможцем 

конкурсу у номінації «Рідному Харкову – сталий розвиток» — І місце і 

грошова винагорода у 20 тисяч гривень — став курсант 3-го курсу 

факультету цивільного захисту Іван Шепелєв з проектом «Забезпечення 

захисту жителів м. 

Харків у разі 

застосування 

терористичними 

угрупуваннями 

вибухонебезпечних 

предметів» (керівник 

— начальник 

кафедри 

піротехнічної та 

спеціальної 

підготовки Ігор 

Толкунов). У 

номінації 

«Розумному місту – 

креативна молодь» ІІ місце і грошову винагороду у 15 тисяч гривень отримав 

студент 2-го курсу факультету пожежної безпеки Олег Тараненко за проект 

«Прилад для дистанційного тестування працездатності систем виявлення 

пожежі у будівлях з масовим перебуванням людей» (керівник — начальник 

кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій 

Олександр Дерев'янко)  

Конкурс відбувся утретє. Загалом, його учасниками стали майже 1200 

студентів та курсантів із різних вишів Харкова. 

Нагадаємо, що минулоріч переможцями конкурсу стали проекти — ІІ місце і 

грошова нагорода 10 тисяч тисяч гривень у номінації “Розумному місту — 

креативна молодь” - студентів 1-го курсу факультету пожежної безпеки 

Руслана Дуплика та Володимира Федорова “Автоматична система 

підшарового протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами 

НУЦЗУ — 2” (керівник — начальник кафедри автоматичних систем безпеки 

та інформаційних технологій Олександр Дерев'янко) та ІІІ місце і грошова 

нагорода 5 тисяч гривень у номінації “Харків — місто відкрите, творче, 

толерантне” курсантки 3-го курсу факультету пожежної безпеки Дар'ї 
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Дорошенко “Майбутній рятувальник” (керівник - провідний фахівець відділу 

зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Вікторія Коленко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 червня Національний університет цивільного захисту України радо 

зустрів своїх випускників 1983 року. Майже 20 вихованців навчального 

закладу з'їхалися до своєї рідної альма-матер з Республіки Азербайджан, 

США, різних 

куточків нашої 

держави, аби 

вшанувати своїх 

колишніх 

викладачів, згадати 

минулі роки свого 

навчання, а ще й 

порадіти за великі 

досягнення свого 

навчального 

закладу, 

ознайомитись із 

його сучасною 

матеріально-

технічною та навчальною базою. 

Зустріч випускників навчального закладу  – завжди хвилююче свято.   

Швидко плине невгамовний час, залишаючи по собі незабутні враження та 

хвилюючі спогади… Приємно спостерігати за такими зустрічами. 
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27 червня на базі Національного університету цивільного захисту України 

розпочав свою роботу пересувний консультаційний центр з надання 

безкоштовних юридичних консультацій, рекомендацій щодо порядку 

оформлення документів 

та звернень тощо. 

Правову допомогу та 

роз'яснення інших 

питань діючого 

Законодавства України з 

різних галузей права 

подаватимуть науково-

педагогічні працівники 

кафедри наглядово-

профілактичної 

діяльності на чолі із 

начальником Ольгою Островерх. 

Діяльність пересувного консультаційного центру триватиме до 07 липня 2018 

року. 

 

 

Шановні колеги! 

 

Вітаю Вас із державним святом – Днем 

Конституції України! 
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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         В. Садковий 

 

 

Шановні колеги! 

 

Вітаю вас із Днем Конституції України. 

Двадцять два роки тому Верховна Рада України прийняла 

Основний закон нашої Держави.  

Ухвалена 28 червня 1996 року Конституція закріпила 

правові основи незалежної України, її суверенітет і 

територіальну цілісність, сприяла підвищенню 

міжнародного авторитету України в світі.  

Вперше Основний Закон визначив найвищою цінністю 

людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпеку. 

У цей святковий день зичу вам міцного здоров’я, родинного тепла, 

благополуччя, мирного неба та нових досягнень у шляхетній справі – захисту 

життя людей та національних надбань нашої Держави.  

 

Голова           М. Чечоткін 

28 червня керівництво, науково-педагогічні працівники та курсанти 

Національного університету 

цивільного захисту України стали 

учасниками урочистих заходів з 

нагоди Дня Конституції України. 

Так, зранку в університеті було 

урочисто піднято Державний 

Прапор України та Прапор 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 
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Цього ж дня на майдані Незалежності відбулися обласні заходи з нагоди 22-

ої річниці Конституції України. У церемонії покладання квітів до пам’ятника 

Незалежності взяли участь голова 

Харківської обласної державної 

адміністрації Юлія Світлична, 

представники керівництва області 

та міста, громадськості, жителі та 

гості Харківщини. Серед присутніх 

були представники Національного 

університету цивільного захисту 

України — ректор Володимир 

Садковий, проректор з персоналу 

Вадим Попов, а також науково-

педагогічні працівники навчального закладу. 

 

 

29 червня відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття 

наукових ступенів кандидата і доктора 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 Куліш Поліна Юріївна з теми 

«Організаційно-правовий механізм публічного управління у сфері 

міжнародної технічної допомоги». Науковий керівник дисертанта – 

провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у 

сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ 

України, доктор наук з державного управління, доцент Стрельцов Володимир 

Юрійович. 

Цього ж дня успішно захистив свою докторську дисертацію Долот 

Володимир Денисович з теми «Механізми державного управління 

ціноутворенням в системі охорони здоров’я України». Науковий консультант 

– начальник навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України, доктор 

наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти 

України Домбровська Світлана Миколаївна. Варто відзначити, що на захисті 

серед запрошених гостей був присутній начальник Департаменту охорони 

здоров’я Харківської міської ради, доктор медичних наук, заслужений лікар 

України Сороколат Юрій Володимирович. 

Крім того, на базі навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України 

пройшов теоретичний семінар щодо представлення та заслуховування 

результатів дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня 

кандидата наук за цією ж спеціальністю. Результати своїх наукових 

досліджень представив Клейшмидт Юрій Валерійович з теми 

«Організаційно-правовий механізм державного регулювання формування та 

використання електронних інформаційних ресурсів». Науковий керівник 

дисертанта – провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем 

управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого 
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центру НУЦЗ України, доктор наук з державного управління, доцент 

Стрельцов В.Ю. 

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки! 

 

 

 

 

 

 

ЛИПЕНЬ 
 

 

3 липня «Школа Пожежників» Лісової Служби США - це програма 

підготовки початкового рівня 

для бійців лісової пожежної 

охорони в Америці 

В ході участі у даній школі 

відбувся обмін досвідом щодо 

підготовки лісових пожежних. 

Українським учасникам була 

надана можливість прийняти 

участь в програмі підготовки 
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початкового рівня для бійців лісової пожежної охорони в США, щоб вони 

могли поділитися надбаним досвідом з іншими пожежними та долучитися до 

підготовки інструкторів лісової пожежної охорони в Україні. 

Учасники пройшли всі навчальні заняття в класах та в польових умовах, 

включаючи тест на фізичну підготовку. Крім того, учасники взяли участь у 

діючих заходах пожежогасіння в США, щоб краще зрозуміти, як бійці з 

початковим рівнем підготовки починають 

працювати та інтегруються в діючі 

команди, що працюють на лісових 

пожежах. 

Після закінчення «Школи пожежників» 

учасники отримали офіційні посвідчення 

бійців лісової пожежної охорони США. 

Навчальний курс включав: 

ICS-100 Вступ до Системи Управління в 

НС. 

IS-700 НСУІ: Вступ. 

L-180 Людські фактории. 

S-110 Тест з фізичної підготовки. 

S-130 Тренування бійців пожежної 

охорони. 

S-190 Динаміка пожеж. Вступ. 

 

 

10 липня В університеті продовжується підготовка до військового параду з 

нагоди відзначення 27-ї річниці незалежності України. 

        Здається, що проходження урочистим маршем триває лічені хвилини, 

але за уявною легкістю стоять дні, тижні та місяці тренувань.  

        Незважаючи на літню спеку, особовий склад парадного розрахунку 

університету відточує свої навички у стройовій підготовці по 6 годин на 

день: 4 заняття – з 8:00 до 12:00 і ще 2 заняття – з 15:00 до 17:00. У суботу 

тренування відбуваються лише до обіду, а неділя – вихідний день. 

Щодня під час напружених тренувань 

курсанти й офіцери в середньому 

проходять до 8 кілометрів, адже 

особливість стройового кроку полягає 

в тому, що при підйомі ноги на  15-20 

сантиметрів і темпі 120 кроків, 

швидкість руху сягає близько 5 

кілометрів за годину. 

Слід зазначити той факт, що майже 

всі офіцери парадного розрахунку є 

учасниками військових парадів у м. Києві. Саме великий досвід участі у 

військових парадах, високі професійні якості та  розуміння потреб підлеглих 

дають змогу командирові парадного батальйону полковнику служби 
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цивільного захисту Колєнову О.М. на високому рівні організовувати як 

проведення тренувань, так і життєдіяльність підрозділу загалом. 

Кожен учасник парадного розрахунку вважає, що йому випала велика честь 

представляти свій славетний навчальний заклад у Києві в День Незалежності, 

тому під час тренувань викладається на сто відсотків. 

У колективі панує товариська, доброзичлива і продуктивна атмосфера, про 

що свідчать як відгуки курсантів, так і результати анонімного опитування, які 

періодично проводяться з метою оцінки різних сторін життєдіяльності 

підрозділу. 

        Ще кілька тижнів наші хлопці тренуватимуться в Харкові, а вже з 

останніх днів липня підготовка 

особового складу до параду військ 

продовжиться на території 

Черкаського інституту пожежної 

безпеки ім. Героїв Чорнобиля. 

Незважаючи на те, що основний час 

парадного розрахунку присвячений 

тренуванням зі стройової 

підготовки, у вільний час і вихідні 

дні курсанти встигають відпочити, а 

також активно та пізнавально 

провести дозвілля.  Так, на тижні, що минув, хлопці змагалися між собою у 

виконанні комплексно-силової вправи, відвідали Харківський історичний 

музей імені М.Ф. Сумцова, а також ходили до кінотеатру. 

 

 

 

25 липня відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та 

корисні моделі» в Державному реєстрі патентів України зареєстрована 

чергова наукова розробка, заявником і 

власником якої є Національний університет 

цивільного захисту України. 

А наразі університетом отримано 

підтверджуючий документ цьому – 

оригінал патенту України на корисну 

модель «Спосіб визначення постійної часу 

теплового пожежного сповіщувача із 

терморезистивним чутливим елементом», 

авторами розробки є співробітники 

науково-дослідного центру: головний 

науковий співробітник Юрій Абрамов та 

ад’юнкт Ярослав Кальченко. 

Реалізація запропонованого способу 

дозволяє підвищити ефективність 

визначення постійної часу теплового 



- 86 - 

пожежного сповіщувача із терморезистивним чутливим елементом за 

рахунок ослаблення дії інфранизькочастотної завади. 

 

 

30 липня Будні кафедри військової підготовки 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ 

 

3 серпня у приміщенні актової зали Головного управління ДСНС України у 

Харківській області відбулося засідання Колегії Головного управління з 

підбиття підсумків оперативно-

службової діяльності протягом І 

півріччя 2018 року. Нарада 

проходила під головуванням 

начальника Головного управління 

Олександра Волобуєва. У колегії 

взяли участь ректор Національного 

університету цивільного захисту 

України Володимир Садковий, 

голова постійної комісії з питань 

ТЕБ та НС Харківської обласної 

ради Олександр Донський, заступники начальника Головного управління 
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ДСНС, начальники управлінь та відділів апарату Головного управління, 

структурних та територіальних підрозділів ДСНС області, ветерани та інші 

представники ДСНС. 

На початку заходу кращі співробітники Харківського гарнізону ДСНС були 

відзначені нагрудними знаками, медалями, почесними грамотами і подяками 

від ДСНС України, грамотами Харківської обласної ради, а також були 

присвоєні чергові спеціальні звання. 

Під час засідання було розглянуто питання пожежної та техногенної безпеки 

в області протягом 6 місяців 

поточного року, готовності 

підрозділів служби з надзвичайних 

ситуацій до дій за призначенням та 

інші питання. Також під час 

засідання розглядалися питання 

щодо проведення масово-

роз'яснювальної роботи серед 

населення з безпеки 

життєдіяльності та висвітлення у 

ЗМІ діяльності пожежно-

рятувальних підрозділів. 

Підбиваючи підсумки, Колегія визначила пріоритетні напрями роботи на 

наступний квартал: попередження та запобігання виникненню пожеж і 

надзвичайним ситуаціям проведення роз’яснювальної роботи серед 

громадян, зокрема з недопущення виникнення пожеж у природних 

екосистемах та житловому секторі. 

 

 

 

4 серпня Незважаючи на літню спеку, особовий склад парадного розрахунку 

Національного університету 

цивільного захисту України, який 

представлятиме Державну службу 

України з надзвичайних ситуацій у 

Києві на Хрещатику з нагоди 

відзначення 27-ї річниці 

незалежності України, щодня 

відточує свої навички у стройовій 

підготовці. Наразі тренування до 

параду військ проходять на базі 

Черкаського інституту пожежної 

безпеки ім. Героїв Чорнобиля.  

3 серпня відбулося перше спільне 

тренування зведених парадних 

розрахунків усіх силових структур на 
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злітній смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу «Авіант», 

де учасники військового параду до досконалості відточували кроки та до 

автоматизму відпрацьовували спільні дії. 

Нагадаємо, що до столиці відправляться 135 курсантів і 14 офіцерів (з 

урахуванням резерву), безпосередньо крокуватимуть Хрещатиком 120 

курсантів і 10 офіцерів Національного університету цивільного захисту 

України. 

 

 

З 13 серпня в Національному університеті цивільного захисту України 

розпочались вступні випробування 

до ад'юнктури та аспірантури 

навчального закладу. Як зазначив 

проректор з наукової роботи 

полковник служби цивільного 

захисту Володимир Андронов, набір 

кандидатів на навчання проводиться 

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. Наразі вступники склали іспити з філософії та іноземної мови, а 

вступна кампанія триватиме до 23 серпня. 

17 серпня 25 липня 2018 року відповідно до Закону України «Про охорону 

прав на винаходи та корисні моделі» в 

Державному реєстрі патентів України 

зареєстровані чергові наукові розробки, 

заявником і власником яких є Національний 

університет цивільного захисту України. 

16 серпня університет отримав підтверджуючі 

документи – оригінали патентів України на 

корисні моделі: 

Авторами розробки «Спосіб раннього 

виявлення осередку займань» є творчий 

колектив у складі професора кафедри 

спеціальної хімії та хімічної технології 

факультету оперативно-рятувальних сил 

Володимира Калугіна Дмитрович, докторанта 

докторантури Олександра Лєвтєрова та 

начальника кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного 

захисту факультету цивільного захисту Вадима Тютюника. 
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Реалізація запропонованого способу забезпечує підвищення достовірності 

раннього виявлення осередку займання горючих 

речовин та матеріалів на об'єктах великого 

об’єму та дає можливість визначення речовини 

та матеріалу, що горить. 

Авторами розробки «Смуга підготовки 

рятувальників» є головний науковий 

співробітник науково-дослідного центру Юрій 

Абрамов та начальника кафедри організації та 

технічного забезпечення аварійно-рятувальних 

робіт факультету 

цивільного 

захисту Віталій 

Собина. 

Запропонована 

конструкція 

смуги розширює її імітаційні можливості та 

підвищує ефективність підготовки 

рятувальників. 

Авторами розробки «Пристрій 

протипожежного захисту об’єктів 

зберігання рослинної сировини» є творчий 

колектив кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт у складі 

начальника кафедри Андрія Лісняка, його 

заступника Ігоря Грицини, професора кафедри 

Юрія Сенчихіна, доцентів Володимира Тригуба та Дмитра Дубініна. 

Застосування даного пристрою дозволяє підвищити ефективність 

протипожежного захисту об’єктів зберігання рослинної сировини за рахунок 

ліквідації осередків самозаймання. 

 

 

20 серпня при виконанні службового 

обов’язку та затриманні особливо 

небезпечного злочинця загинув 29-

річний Дмитро Кірієнко - випускник 

нашого університету 2010 року. Від 

імені особового складу університету 

висловлюємо співчуття родині та 

близьким загиблого. 

 

 

 

21 серпня у Будинку рад відбувся 

урочистий прийом з нагоди Дня 
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незалежності України. Кращих представників колективів різних сфер та 

напрямів вітав голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, відзначивши 

нагородами обласної ради. 

Серед нагороджених — представники Національного університету 

цивільного захисту України: заступник начальника факультету пожежної 

безпеки Ростислав Черепаха та старший викладач-методист навчально-

методичного відділу Наталія Колосова. 

Звертаючись до пожежних та авіаторів, лікарів та поліцейських, економістів 

та поштовиків, інженерів та математиків, військових та науковців Сергій 

Чернов передав вітання від 120 депутатів представницького органу регіону та 

його виконавчого апарату: «27 років тому народилася незалежна держава. 

Нам пощастило жити й працювати у цей по-справжньому непересічний час 

та усім разом писати історичний літопис 

української держави. Від сумлінності, 

щирості та натхнення персонально 

кожного та усіх громад залежить і 

спільний успіх. Сьогодні маємо значні 

здобутки. Децентралізація дала громадам 

серйозні кошти та важелі управління. 

Тепер є реальна змога втілювати 

інфраструктурні проекти, ремонтувати 

дороги, поліпшувати стан справ у соціальній сфері. І всі професії як ніколи 

вимагають кваліфікованих фахівців». 

Голова обласної ради подякував присутнім на урочистому прийомі за 

щоденний вклад у розбудову Слобожанщини та усієї держави, наголосивши 

на тому, що головний успіх та здобутки – попереду, відтак спільні зусилля 

мають лише зростати. 

 

 

22 серпня у залі нарад Національного університету цивільного захисту 

України відбулася зустріч проректора з наукової роботи Володимира 

Андронова та начальника докторантури, ад’юнктури Андрія Михайлюка з 

ад’юнктами та аспірантами набору 2018 року за результатами проведення 

вступної компанії. На заході було доведено інформацію щодо правил 

навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) університету та проведено ознайомлення 

з нормативними документами МОН України, ДСНС України, НУЦЗУ, що 

регламентують роботу ад’юнктури (аспірантури) університету. 
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23 серпня у Харкові на майдані Конституції відбулися урочистості, 

присвячені Дню Державного Прапора України. У заході взяли участь 

керівництво Харківської 

облдержадміністрації, 

Харківської обласної 

ради, Харківської міської 

ради, а також очільники 

силових структур і вищих 

навчальних закладів, 

представники органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

громадськості та молоді. 

Вітала присутніх голова Харківської обласної держадміністрації Юлія 

Світлична. У церемонії взяли участь перший проректор Національного 

університету цивільного захисту 

України Володимир Коврегін та 

проректор з персоналу Вадим 

Попов. 

Під час урочистостей було 

виконано Державний Гімн 

України, святковий флешмоб з 

нагоди Дня Державного Прапора 

України. Урочисту церемонію 

завершив святковий салют. 

24 серпня- День незалежності України! 
 

 

Шановні колеги! 

Щиро вітаю вас із Днем незалежності України! 

Народ України святкує вже 27-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. 

Від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра, 

достатку, миру, наполегливості і подальших успіхів у всіх 

справах і починаннях в ім'я процвітання нашої України. 

 

 

Шановні колеги! 

Вітаю вас із Днем незалежності України! 
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24 серпня 1991 року здійнилася мрія багатьох поколінь українців – право 

жити в заможній, незалежній, європейській Державі. Незалежність України 

відкрила широкі можливості для духовного розвитку, економічного 

зростання та добробуту кожного громадянина.  

Прожиті 27 років із часу здобуття незалежності були сповнені важливих 

подій, звершень та випробувань. З упевненістю можу сказати, що 

український народ став справжньою нацією – європейською, патріотичною та 

гордою. 

З нагоди державного свята хочу подякувати всьому особовому складу ДСНС 

України за відданість справі, врятовані людські життя, збережені матеріальні 

та культурні надбання.  

Зичу вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, щастя, наснаги та нових 

успіхів у служінні людям, а нашій рідній Україні – миру, злагоди і 

процвітання. 

 

24 серпня біля пам'ятника 

Незалежності України відбулися 

урочистості, присвячені 27-й 

річниці Незалежності України. У 

заході взяли участь керівництво 

Харківської облдержадміністрації, 

Харківської обласної ради, 

Харківської міської ради, а також 

керівники силових структур і вищих навчальних закладів, представники 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості 

та молоді. Вітала присутніх голова 

Харківської облдержадміністрації 

Юлія Світлична. 

В урочистій церемонії покладання 

квітів взяли участь проректор з 

персоналу Національного 

університету цивільного захисту 

України Вадим Попов та науково-

педагогічні працівники 

навчального закладу. 

 

 

24 серпня на столичному Хрещатику відбулися урочистості з нагоди 27-ї 

річниці незалежності України та 

100-річчя відродження української 

державності. На головній площі 

столиці пройшов військовий парад 

“Марш нової армії”. Цьогоріч 

серед учасників військового параду 

— 120 курсантів та 10 офіцерів 
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Національного університету цивільного захисту України, які достойно 

представили Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Очолив 

парадний розрахунок ректор університету генерал-лейтенант служби 

цивільного захисту Володимир Садковий. 

Право представляти відомчий навчальний заклад ДСНС України на 

урочистому параді у Києві отримали кращі вихованці НУЦЗУ - відмінники 

навчання, курсанти - продовжувачі династій пожежних-рятувальників, 

курсанти-спортсмени, переможці змагань з різних видів спорту 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. Вдалому проходженню урочистим 

маршем центральною площею нашої столиці передували кропіткі тренування 

парадного розрахунку НУЦЗУ на базі Черкаського інституту пожежної 

безпеки ім. Героїв Чорнобиля та злітній смузі аеродрому Київського 

державного авіаційного заводу «Авіант», де учасники військового параду 

разом із іншими парадними коробками всіх силових структур відточували 

кроки та відпрацьовували спільні дії. Керував стройовою підготовкою 

проректор — начальник відділу організації служби НУЦЗУ Олег Семків. І всі 

вихованці університету чітко усвідомлювали, що це – найвідповідальніша 

справа й треба виконати її з честю: не кожному випала така нагода – пройти 

чеканячи крок центральною вулицею нашої столиці перед Президентом та 

Урядом України. 

Де речі, парадний розрахунок 

університету був учасником парадів 

військ з нагоди річниць незалежності 

України, що відбулися в нашій 

столиці у 2003, 2009, 2010 та 2014 

роках, отримуючи високі оцінку за 

відмінний стройовий вишкіл. Як і 

сьогодні, очолював парадні коробки 

ректор навчального закладу 

Володимир Садковий. 
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28 серпня в Національному університеті 

цивільного захисту України було 

заохочено відзнакою Президента України 

“За участь в антитерористичній операції” 

співробітників навчального закладу, що 

виконували службові обов’язки на сході 

нашої країни в зоні проведення 

Антитерористичної операції. 
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Це — викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Євген 

Стецюк, який брав участь у 

знешкодженні та знищенні 

вибухонебезпечних предметів у зоні 

відповідальності; ад'юнкти ад'юнктури 

Дмитро Савельєв та Юлія 

Михайловська; викладач кафедри 

пожежної та рятувальної підготовки 

Олександр Черкашин; завідувач 

виробництва Тетяна Коржикова; 

начальник 2-ї їдальні Олена 

Логвінова; кухар V розряду Валентина Петренко; начальник сектора 

продовольчого забезпечення 

Володимир Подорваний; начальник 

медико-санітарної частини Юрій 

Приходько; водій автомобільного 

відділення групи 

автотранспортного забезпечення 

Василь Кравцов; фельдшер вищої 

кваліфікаційної категорії 

амбулаторно-поліклінічного 

відділення медико-санітарної 

частини Роман Зеленський.  

Ризикуючи власним життям, співробітники університету сумлінно і 

відповідально ставились до виконання своїх службових обов'язків на своїх 

постах. 

 

 

29 серпня уперше в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.707.04 щодо 

захисту дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за 

спеціальністю “Цивільний захист”. 

Так, успішно захистився  викладач 

кафедри інженерної та аварійно-

рятувальної техніки Національного 

університету цивільного захисту 

України Роман Коваленко з теми 

“Скорочення часу реагування 

аварійно-рятувальних формувань на 

локальні надзвичайні ситуації 

шляхом використання багатофункціональних кузовів-контейнерів”. Його 

науковим керівником є начальник кафедри інженерної та аварійно-

рятувальної техніки НУЦЗУ, кандидат технічних наук, доцент Калиновський 

Андрій Якович. 
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ВЕРЕСЕНЬ 
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1 вересня у День Знань 170 курсантів Національного університету 

цивільного захисту України склали 

Присягу служби цивільного захисту, а 

також разом із 272 першокурсниками 

навчального закладу пройшли ритуал 

Посвяти у студенти. На урочистій 

церемонії були присутніми голова 

Харківської обласної ради Сергій 

Чернов, голова Харківської обласної 

організації Товариства Червоного 

Хреста України Костянтин 

Башкіров, представники Харківської 

обласної держадміністрації, 

Харківської міської ради, Головних 

управлінь та Управлінь ДСНС 

України в областях, громадськості та 

духовенства, вищих навчальних 

закладів, ветерани пожежної 

охорони, батьки.  

Урочистості відбулися на Меморіалі 

Слави – священному та почесному 

місці для кожного харків’янина. 

Першокурсники перед шанованими 

гостями, ветеранами, батьками та 

рідними присягнули на вірність 

нашій державі, українському 

народові, виявили готовність щомиті 

стояти на варті збереження спокою 

та життя громадян.  

З вітальним словом до курсантів та 

студентів звернувся ректор 

університету Володимир Садковий. 

Він побажав першокурсникам  

оволодіти вищою наукою добра, 

чесності, справедливості, великої 

любові до людей. 
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Дали урочисту клятву добре вчитись, 

оволодівати мудрістю знань, щоб стати 

справжніми фахівцями обраної справи, 

разом із курсантами 272 студенти. 

Вітали першокурсників шановані 

ветерани університету, по-батьківськи 

благословивши їх у добру путь та 

побажавши успіхів у навчанні та службі. 

За доброю традицією, православний 

священик окропив святою водою 

майбутніх фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Присутні вшанували пам'ять загиблих в роки Другої світової війни хвилиною 

мовчання та поклали квіти до Вічного 

вогню. 

Завершився ритуал складання 

Присяги служби цивільного захисту 

урочистим проходженням особового 

складу університету. 

 

 

 

1 вересня у День знань та складання 

Присяги служби цивільного захисту вітав 

курсантів та студентів Національного 

університету цивільного захисту України 

начальник ГУ ДСНС України у Рівненській 

області генерал-майор служби цивільного 

захисту Сергій Крук. Він побував на 

священному для кожного харків'янина місці 

— Меморіалі Слави, де присягнули на 

вірність українському народові та своїй 

Батьківщині першокурсники навчального 

закладу, після чого зустрівся із “новосепеченими”курсантами університету.  

Керівник ГУ ДСНС України у 

Рівненській області Сергій Крук— 

випускник Харківського інституту 

пожежної безпеки МВС України 

1999 року. Тож, він розповів 

курсантам про роки навчання і 

служби у стінах рідної альма-матер, 

поділився своїм життєвим досвідом, 

побажав першокурсникам перемог і 

успішних звершень у новому 

навчальному році. Також Сергій 
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Крук зустрівся зі своїми викладачами та наставниками і відвідав музей 

університету. 

 

 

5 вересня губернатор Харківської 

області Юлія Світлична привітала 

викладача курсів рятувальної та 

спеціальної підготовки Національного 

університету цивільного захисту України 

Валентина Сипавіна напередодні Дня 

фізичної культури і спорту. Двократному 

підкорювачу Евереста очільниця області 

вручила почесну грамоту Харківської 

обласної державної адміністрації та 

пам'ятний знак за вагомий особистий 

внесок у розвиток та популяризацiю 

фiзичної культури та спорту на 

Харкiвщинi. значні спортивні досягнення 

та високий рівень професійної 

майстерності. 

 

 

 

 

5 версня 29 курсантів факультету цивільного захисту та оперативно - 

рятувальних сил НУЦЗУ взяли участь у ліквідації пожежі на території 

лісництва біля с. Меліховка Нововодолазького району Харківської області. 

Площа пожежі становла близько 20 гектарів.  Особовий склад під 

керівництвом полковника служби ЦЗ Лісняка А.А. та підполковника служби 

ЦЗ Лагутіна В.Л. займалися гасінням пожежі на чотирьох ділянках. 

Локалізація пожежі  здійснювалась шляхом прокладання мінералізованих 

смуг та гасіння окремих осередків пожежі водяними стволами та засипання 

піском. 
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6 вересня в рамках проведення «Спартакіади - 2018» на базі спортивного 

комплексу Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного 

товариства «Динамо» України відбувся чемпіонат ДСНС України з боротьби 

самбо. 

У змаганнях взяли участь 11 команд з обласних гарнізонів та закладів вищої 

освіти ДСНС. У напруженій боротьбі першість чемпіонату ДСНС України з 

боротьби самбо виборола збірна команда Національного університету 

цивільного захисту України, ІІ місце посіли спортсмени Черкаського 

інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, бронза дісталась 

збірній команді з Волинської області. В особистому заліку серед курсантів-

спортсменів НУЦЗУ місця 

розподілились таким 

чином: І місце у ваговій 

категорії понад 100 

кілограмів виборов Юрій 

Плетньов, курсант 6-го 

курсу факультету пожежної 

безпеки; І місце у ваговій 

категорії до 100 кілограмів 

посів Микита Чернуха, 

курсант 6-го курсу 

факультету пожежної 

безпеки; ІІ місце у ваговій 

категорії до 90 кілограмів 

посів Олексій Лисенко, 

курсант 4-го курсу 

факультету оперативно-

рятувальних сил; ІІІ місце у 

ваговій категорії до 62 кілограмів виборов Савгулу Халілов, курсант 4-го 

курсу факультету пожежної безпеки і також бронзу у ваговій категорії до 90 

кілограмів взяв курсант 3-го курсу факультету пожежної безпеки Максим 
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Веприченко. Всі вони вихованці майстра спорту з боротьби самбо, тренера 

збірної НУЦЗУ Олександра Хмелюка.  

Нагадаємо, що спортсмени змагалися у 7 вагових категоріях. 

 

 

6-9 вересня в Астані (Казахстан) відбувся щорічний чемпіонат світу з 

грепплінгу. До Казахстану з'їхалися майже 800 спортсменів з різних країн 

світу. Українці здобували медалі в усіх вікових турнірах – дорослі, кадети, 

юнаки, юніори, ветерани. Серед 400 юніорів з 11 країн світу за перемогу у 

ваговій категорії понад 92 кілограми змагався третьокурсник соціально-

психологічного факультету Національного університету цивільного захисту 

України Владислав Жевжик.  

У напруженій боротьбі студент Жевжик здобув бронзу чемпіонату світу з 

грепплінгу серед юніорів. Він є вихованцем майстра спорту з панкратіону, 

тренера збірної НУЦЗУ з панкратіону Олександра Хмелюка. 

 

 

15 вересня у Центральному парку 

культури і відпочинку ім. Горького 

відбувся масштабний захід з нагоди 

Дня рятівника. Організаторами 

урочистостей, зведеної експозиції і 

святкового концерту стали ГУ ДСНС 

України у Харківській області, 

Національний університет цивільного 

захисту України та Центральний парк 

культури та відпочинку ім. Горького. 



- 102 - 

У святковий день працювали експозиції НУЦЗУ і ГУ ДСНС України у 

Харківській області з демонстрації радіаційного, хімічного та біологічного 

захисту, де були використані прилади, спецтехніка та спецкостюми; намету 

психологів, де фахівці 

продемонстрували надання екстреної 

психологічної допомоги 

постраждалим, а науковці 

лабораторії екстремальної та 

кризової ознайомили присутніх зі 

змістом валізи психолога. В 

експозиції НУЦЗУ “Захоплююча 

хімія”, представленій кафедрою 

спеціальної хімії та хімічних 

технологій, було показано досліди з горіння металів, вибухи газів, 

самозаймання речовин. Науково-педагогічні працівники кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об'єктів та 

технологій ознайомили присутніх із 

дією установок для дистанційного 

випробування сповіщувачів та 

дослідження вогнезахисту тканин, а 

також презентували роботу 

тепловізора і пірометра для 

вимірювання температури та 

фотостенд “Профілактика 

несправностей електрообладнання”. 

Експозицію аварійно-рятувального 

обладнання представила кафедра організації та технічного забезпечення 

аварійно-рятувальних робіт, презентувавши гостям свята ноші рятувальні 

вогнезахисні, установку для гасіння пожеж гелем, сани рятувальні та 

розкладну рятувальну драбину. 

Співробітники кафедри 

піротехнічної та спеціальної 

підготовки демонстрували 

відвідувачам парку алгоритм дій 

при виявленні вибухонебезпечних 

та невідомих предметів, а також 

обладнання та костюми для 

розмінування . Роботу установки 

імпульсного гасіння пожеж 

продемонстрували науковці 

кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт. 

Також гості парку в широкомасштабний день з безпеки життя спостерігали 

показовий виступ курсантів-верхолазів Національного університету 

цивільного захисту України на колесі огляду. Вони продемонстрували 

рятування людей за допомогою альпіністського та рятувального спорядження 
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з 32-метрової висоти. А родзинкою показового виступу верхолазів стало 

освідчення начальника караулу 8-ДПРЧ м Харків старшого лейтенанта 

служби цивільного захисту, випускника НУЦЗУ 2015 року Сергія Білоуса 

своїй коханій Олені Гольченко, диспетчеру 25-ДПРЧ м. Харків. У 

верхолазному обладнанні юнак спустився з висоти та подарував дівчині квіти 

і своє серце. 

Гості свята відвідали виставку 

пожежної ретротехніки та сучасної 

пожежно-рятувальної техніки, а 

також мали можливість спостерігати 

показову роботу медичної служби та 

волонтерів Червоного Хреста, 

кінологічних розрахунків та хімічної 

служби Навчального центру 

оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту ДСНС України. 

Відвідувачі спостерігали роботу 50-

метрової автодрабини, нової автоцистерни МАЗ, а також рятувального 

автомобілю Оперативно-рятувальної служби Харкова. Усі бажаючі мали 

можливість приміряти спеціальний одяг рятувальника та сфотографуватись, 

випробувати пожежно-рятувальне обладнання. 

Розважали гостей свята творчі 

колективи Головного управління 

ДСНС України у Харківській 

області, Національного 

університету цивільного захисту 

України, Навчального центру 

оперативно-рятувальної служби 

ДСНС України, дитячі творчі 

колективи та команди дружини 

юних пожежних. Співробітники 

клубу НУЦЗУ та ГУ ДСНС 

України провели на центральній сцені парку конкурси, ігри, вікторини на 

пожежно-рятувальну тематику з дитячою аудиторією. Супроводжував захід 

духовий оркестр НУЦЗУ. Відвідувачі свята отримали безліч сюрпризів та 

незабутніх емоцій. А головне — багато корисної та необхідної інформації від 

справжніх рятувальників. 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! Дорогі ветерани! 

Вітаю вас із нашим професійним святом – Днем рятівника. 
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Це свято тих, хто своїм фахом обрав шляхетну, гуманну 

та необхідну справу – оберігати людське життя, 

матеріальні та культурні надбання Держави.  

За кожним врятованим життям, ліквідованою пожежею, 

аварією, катастрофою стоїть відмінна фахова 

підготовка, високий професіоналізм та досвід. 

Рятувальники завжди перші там, де необхідна 

невідкладна допомога.  

Вже протягом чотирьох років на сході України, в 

умовах ведення бойових дій, наші співробітники 

мужньо та героїчно рятують людей, розміновують 

території, проводять аварійно–відновлювальні роботи. Шановні 

рятувальники Донеччини та Луганщини – ви є наша гордість, ми пишаємося 

вами. 

У день професійного свята хочу подякувати нашим ветеранам, які 

створювали і розбудовували службу та виховали не одне покоління 

рятувальників. 

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. 

 

 

Шановні колеги! Дорогі ветерани! 

Прийміть щиросердні вітання з нагоди нашого професійного свята – Дня 

рятівника!  

Захищати Державу та її громадян від пожеж і 

надзвичайних подій завжди було благородною 

справою, яку обирають тільки сміливі, сильні духом і 

самовіддані люди. 

Зустрічаючи професійне свято, кожен рятувальник із 

почуттям гордості відчуває свою особисту причетність 

до вирішення загальнодержавного вагомого питання – 

забезпечення надійного захисту населення! 

Безсумнівно, що фахові навики, витримка, мужність та 

досвід допомагатимуть вам і надалі успішно втілювати 

в життя наше гасло «Запобігти. Врятувати. Допомогти».  

У день нашого професійного свята з особливою вдячністю та пошаною хочу 

привітати ветеранів, які виховали не одне покоління висококваліфікованих 

рятувальників-вогнеборців для нашої Держави. Для всіх нас ви є прикладом 

справжнього патріотизму, відданості своїй справі.  

Самовідданість, витримка, відвага та сміливість - ці риси демонструють наші 

рятувальники на Сході України. Співробітники нашого закладу вищої освіти, 
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ризикуючи власним життям, в умовах ведення бойових дій, достойно 

виконали свій службовий обов'язок в ім'я миру та спокою на рідній 

українській землі. 

Колеги, нехай же ваш високий професіоналізм, відданість присязі, честі й 

дорученій справі, помножені на знання та досвід, будуть і надалі спрямовані 

на достойне виконання відповідальних завдань в ім’я зміцнення нашої 

держави!  

Бажаю всім вам сили, наснаги, плідної роботи та благополуччя! Міцного 

здоров`я вам і вашим родинам, достатку, успіхів на професійній ниві! 

 

 

18 вересня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулися урочистості з нагоди 

професійного свята — Дня 

рятівника. Співробітників 

університету та Головного 

управління ДСНС України у 

Харківській області вітала голова 

Харківської облдержадміністрації 

Юлія Світлична. Вона наголосила на 

винятковій важливості професії 

рятувальника та побажала здоров'я й 

успіхів, життєвої енергії та стійкості 

духу у справі служіння державі та 

українському народові.  

На заході були присутніми 

начальник ГУ ДСНС України у 

Харківській області Олександр 

Волобуєв, керівники районних 

відділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Харківській області, ветерани, 

науково-педагогічні працівники, 

курсанти та студенти НУЦЗУ. 
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На заході було зачитано привітання від Голови Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна: “...Це свято тих, хто своїм фахом 

обрав шляхетну, гуманну та необхідну справу – оберігати людське життя, 

матеріальні та культурні надбання 

Держави. За кожним врятованим 

життям, ліквідованою пожежею, 

аварією, катастрофою стоїть 

відмінна фахова підготовка, 

високий професіоналізм та досвід. 

Рятувальники завжди перші там, де 

необхідна невідкладна допомога. 

Вже протягом чотирьох років на 

сході України, в умовах ведення 

бойових дій, наші співробітники 

мужньо та героїчно рятують людей, розміновують території, проводять 

аварійно–відновлювальні роботи. Шановні рятувальники Донеччини та 

Луганщини – ви є наша гордість, ми 

пишаємося вами. У день 

професійного свята хочу подякувати 

нашим ветеранам, які створювали і 

розбудовували службу та виховали 

не одне покоління рятувальників. 

Переконаний, завдяки плідній праці, 

фаховим знанням та безцінному 

досвіду ми всі разом досягнемо 

нашої спільної великої мети – миру, 

добробуту і злагоди в Україні...” 

У цей святковий день працівники Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій отримали безліч нагород за високопрофесійне виконання службових 

обов`язків. Так, Указом Президента України за особисту мужність, виявлену 

під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання 

службового обов'язку та з нагоди Дня рятівника нагороджено орденом “За 

мужність” ІІІ ступеня старшого 

прапорщика Олександра 

Омеляненка. Також Указом 

Президента України за особистий 

внесок у зміцнення 

обороноздатності Української 

держави, високий професіоналізм та 

зразкове виконання службових 

обов'язків присвоєно почесне звання 

“Заслужений діяч науки і техніки 

України” Володимиру Андронову, 

проректорові з наукової роботи – начальнику науково-дослідного центру, 

доктору технічних наук. 
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Після вітальної промови та проведення нагородження ректор НУЦЗУ 

Володимир Садковий оголосив хвилину мовчання за загиблими 

працівниками ДСНС України та бійцями-рятувальниками, які брали участь у 

зоні АТО, і запропонував покласти квіти до пам’ятника загиблим 

працівникам служби ДСНС.  

Присутніх вітали колективи бального танцю «Креатив» Харківської 

державної академії культури із композицією «Святковий вальс», народного 

танцю «Радість» із композицією «Український козачок», вокальний ансамбль 

“Аніма” НУЦЗУ. Супроводжував урочистості духовий оркестр університету. 

 

 

19 вересня у Харкові на Меморіалі Слави відбулися урочистості з нагоди 75-

ї річниці звільнення Харківської 

області від нацистських загарбників та 

Дня партизанської слави. У заході 

взяли участь керівництво Харківської 

облдержадміністрації, Харківської 

обласної ради, Харківської міської 

ради, а також керівники силових 

структур і вищих навчальних закладів, 

представники органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості та молоді. У церемонії взяв участь проректор 

з персоналу Національного університету цивільного захисту України Вадим 

Попов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 вересня 1 курс факультету 



- 108 - 

оперативно-рятувальних сил відвідав музей Національного університету 

цивільного захисту України, де курсанти дізналися багато цікавого про 

історію альма-матер, ветеранів та видатних осіб університету. 

 

 

 

 

26 вересня 
у клубі 

відбулася IX 

Конференція студентського самоврядування Національного університету 

цивільного захисту України. 

У заході взяли участь 200 представників  з усіх структурних підрозділів 

університету. 

Учасники заходу обговорили звіт про підсумки роботи студентського 

самоврядування університету у 2017-2018 навчальному році,  порядок 

проведення прямих таємних 

виборів студентської ради 

університету та  представників до 

складу Вченої ради навчального 

закладу.  Обирали  лічильну 

комісію для підрахунку результатів 

таємного голосування, а також 

контрольно-ревізійної комісії з 

числа студентів (курсантів) для 

здійснення поточного контролю за 
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станом виконання бюджету студентського самоврядування університету. 

На конференцію було запрошено полковника служби цивільного захисту 

Хуртова Юрія Миколайовича, начальника відділу виховної та соціально-

гуманітарної роботи. Від науково-педагогічних працівників - підполковника 

служби цивільного захисту Антошкіна 

Олексія Анатолійовича, викладача 

кафедри автоматичних систем безпеки 

та інформаційних технологій, голову 

ради кураторів факультету пожежної 

безпеки, а також від ветеранської 

організації університету - Уварова Юрія 

Володимировича, начальника науково-

методичного центру навчальних 

закладів сфери цивільного захисту. 

У своєму виступі начальник відділу 

виховної та соціально-гуманітарної роботи Хуртов Юрій Миколайович 

висловив велику вдячність учасникам конференції за плідну громадську 

діяльність, розвиток 

волонтерського руху та вручив 

грамоти найактивнішим 

представникам студради. 

Під час конференції всі присутні 

мали змогу обговорити загальні 

проблеми студентства, а також 

внести пропозиції стосовно 

покращення діяльності 

студентського самоврядування 

університету. 

До нового складу студентської ради університету увійшло 14 представників 

від усіх факультетів університету та 2 представники від Черкаського 

інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. 

2 жовтня відбудеться перше засідання новообраного складу студентської 

ради університету, де визначать відповідальних за основні напрями роботи. 

Колектив НУЦЗУ сумує та висловлює глибокі 

співчуття рідним і близьким з приводу смерті 

начальника кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності факультету цивільного захисту 

Островерх Ольги Олександрівні. 

 

Світла пам'ять про Островерх Ольгу Олександрівну 

надовго залишиться у наших серцях. 
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28-29 вересня на базі спорткомплексу “Динамо” відбувся чемпіонат ФСТ 

“Динамо України” з боротьби самбо серед збірних команд закладів вищої 

освіти МВС та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ. У спортивних перегонах 

взяли участь 11 збірних команд у 8 вікових категоріях. Загалом, змагались за 

перемогу понад 100 спортсменів з різних регіонів нашої держави. Активними 

учасниками чемпіонату стали спортсмени Національного університету 

цивільного захисту України. 

У запеклій боротьбі І місце посіли 

курсант 4-го курсу факультету 

пожежної безпеки Ельмар Халілов у 

ваговій категорії до 57 кілограмів та 

курсант 6-го курсу факультету 

пожежної безпеки Микита Чернуха у 

ваговій категорії до 90 кілограмів, ІІ 

місце посів курсант 4-го курсу 

факультету оперативно-рятувальних 

сил Олексій Лисенко у ваговій 

категорії до 82 кілограмів, ІІІ місце 

вибороли курсант 1-го курсу 

факультету цивільного захисту Матвій 

Поляшенко у ваговій категорії до 62 

кілограмів і курсант 6-го курсу 

факультету пожежної безпеки Юрій 

Плетньов у ваговій категорії до 100 

кілограмів. 

Всі вони вихованці майстра спорту 

міжнародного класу з боротьби самбо, 

тренер збірної команди НУЦЗУ з боротьби самбо Олександр Хмелюк. 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

1 жовтня У рамках проекту «Через рівність та порозуміння до захисту і 

безпеки» за підтримки Харківської обласної державної адміністрації 26 

вересня 2018 р.  відбулися змагання з Лазертагу серед команд  дівчат-

курсанток закладів вищої освіти сектору безпеки та оборони регіону 

(Національна академія Національної гвардії України, Харківський 

національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 

Національний університет цивільного захисту України, Харківський 

національний університет внутрішніх справ). 

Метою проекту є сприяння забезпеченню гендерної рівності у секторі 

безпеки і оборони України – один із основних пріоритетних напрямів 
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державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції відповідно до 

стандартів та рекомендацій НАТО.  

За підсумками змагань можна зробити твердий висновок, що нашім дівчатам 

достатньо одного тренування для того, щоб відпрацювати стратегію, 

злагодженість та опанувати нову для себе зброю. Завдяки своїй фізичній 

формі та злагодженій командній грі, залишивши позаду всі команди та 

поступившись тільки Національній гвардії, впевнено вибороли ІІ місце у 

змаганнях. 

 

 

5 жовтня у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України, за адресою: м. 

Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 

45-ї річниці з дня створення навчального закладу.  

Під час урочистостей відкрито пожежне депо та Центру українсько-

польських освітніх інновацій. Присутні змогли переглянути показові виступи 

кращих спортсменів інституту та виконання курсантами вправ при 

проходженні вогневої смуги психологічних перешкод. 
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Також в рамках проведення заходів 5 -6 жовтня на навчальному полігоні 

інституту (ПАТ «Азот») відбулися тактико-спеціальні навчання 

«Ліквідування надзвичайної ситуації на промислових об’єктах», тактико-

спеціальні навчання «Проведення аварійно-рятувальних робіт на водних 

об’єктах та гасіння пожеж в населених пунктах та екосистемах».  

 

 

5 жовтня                                                     Шановні колеги! 

Прийміть теплі й щирі вітання з нагоди професійного 

свята – Дня  працівників  освіти! 

 

Справа навчання та виховання підростаючого 

покоління завжди була найвідповідальнішою та 

вкрай необхідною. Сіяти «добре, розумне, вічне» - 

призначення всіх працівників освіти. 

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній 

справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, 

добро і щедрість душі.  

Бажаю Вам, дорогі науково-педагогічні працівники, 

відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, 

невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої 

людської пам’яті. 

Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших 

починаннях будуть супутниками успіх та вдача! 
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Ректор університету                                                Володимир Садковий 

 

9 жовтня розпочала роботу XVII Міжнародна спеціалізована виставка 

«Технології захисту/ПожТех–2018». Представники наукової спільноти 

Національного університету 

цивільного захисту України взяли 

активну участь у її роботі. Очолив 

делегацію науковців – проректор з 

наукової роботи полковник служби 

цивільного захисту, д.т.н., професор, 

заслужений діяч науки і техніки 

України Володимир Андронов. 

Інноваційність виставкової експозиції 

університету була високо оцінена 

заступником голови ДСНС України 

генерал-лейтенантом служби 

цивільного захисту Русланом Білошицьким. Він зазначив, що більшість 

експонатів - це унікальні розробки, які не мають вітчизняних аналогів та 

вкрай необхідні у повсякденній діяльності аварійно-рятувальних підрозділів. 

В рамках першого дня виставки відбулося пленарне засідання ювілейної 20-ї 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан цивільного 

захисту України та перспективи розвитку», під час якого Володимир 

Андронов зробив цікаву та змістовну доповідь. 10 жовтня заплановано 

доповіді науковців НУЦЗУ в рамках секційних засідань та круглого столу з 

широкого кола питань сфери цивільного захисту. 

 

 

11 жовтня у Палаці студентів (НТУ ХПІ) відбувся 19-й Фестиваль 

Харківської відкритої міської молодіжної ліги КВН, в якому традиційно 

взяла участь збірна команда КВН Національного університету цивільного 

захисту України «Люди в погонах». Всього у фестивалі з гумору взяли участь 

17 команд, 12 з яких вийшли до наступного етапу гри, а команда НУЦЗУ 

увійшла до п’ятірки найкращих. Нова сценічна форма одягу, яскравий 
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актуальний гумор в черговий раз довели всім, що «Люди в погонах» 

жартують не гірше за інших. 

 

12 жовтня на факультеті цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України закінчився термін навчання  слухачів груп 

спеціалізації та підвищення кваліфікації курсу післядипломної освіти. 

Навчальна програма передбачила вивчення  дисципліни «Організаційно-

правові засади роботи з персоналом», за якою слухачі склали комплексний 

іспит та показали високий рівень знань, які в подальшому будуть необхідні в 

практичній діяльності на посадах начальників (заступників начальників), 

головних ( провідних) фахівців відділів, секторів персоналу, заступників 

начальників ДПРЗ з персоналу, головних фахівців організаційних відділів, 

планування та контролю, відділів виховної (соціально-гуманітарної роботи), 

начальників центрів з юридичних питань, психологів. 
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17 жовтня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулась урочиста подія, що стала доброю традицією навчального закладу. 

Курсанти 2-х курсів факультетів цивільного захисту, оперативно-

рятувальних сил та пожежної 

безпеки на урочистому розводі 

заступили на оперативне 

чергування до навчальної 

пожежно-рятувальної частини 

університету у складі харківського 

гарнізону. Уже традиційно біля 

стели Доблесть Пожежного, яку 

було урочисто відкрито у 2007 

році, курсанти тримали обітницю 

вірності обраній справі, присягали, 

у разі виникнення екстремальної ситуації, своєчасно й оперативно 

«запобігти, врятувати, допомогти». 

Звертаючись до курсантів, ректор Національного університету цивільного 

захисту України генерал-лейтенант 

служби цивільного захисту 

Володимир Садковий побажав їм 

успіхів в оволодінні практичними 

навичками при гасінні пожеж, 

наказав слухатись своїх командирів 

та начальників караулів, завжди 

діяти у надзвичайній ситуації 

зважено та чітко. 

Як зазначив начальник навчальної 

пожежно-рятувальної частини підполковник служби цивільного захисту 

Дмитро Полковниченко, у 2017-2018 навчальному році було здійснено 25 

виїздів на пожежі різних ступенів складності. Особливо відзначилися 

курсанти при гасінні пожеж та ліквідації їх наслідків, що сталися при 

загорянні будівлі на вул. 

Сумській, 1, приміщень заводу 

“Світло Шахтаря”, торговельного 

будинку “Автомотодім”, 

швацького цеху на проспекті 

Московський, 299-а/4 і багатьох 

інших підприємствах та об'єктах 

різних форм власності, а також у 

приватному секторі і квартирах.  

Урочистою посвятою в 

«оперативне» життя став ритуал 

передачі захисного одягу курсантами 5-го курсу своїм молодшим товаришам 

– курсантам 2-го курсу, які щойно заступили на оперативне чергування з 

охорони міста Харків від пожеж та надзвичайних ситуацій. У повній амуніції 
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за сигналом «Тривога!», на пожежних автомобілях "новачки” виїхали на 

імітований оперативний виклик. 

 

 

20 жовтня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся день відкритих дверей. 

До закладу вищої освіти 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій з’їхалося 

майже 500 майбутніх 

абітурієнтів з різних регіонів 

України. Випускники навчальних 

закладів різних рівнів із 

Запорізької, Кіровоградської, 

Миколаївської, Полтавської, 

Дніпропетровської, Одеської, 

Київської, Харківської областей виявили бажання стати рятувальниками. 

Багато з них прибули із Донецького і Луганського регіонів.  

День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, їх батьків та гостей 

розпочався у головному корпусі закладу вищої освіти під супровід духового 

оркестру університету. На навчально-спортивному комплексі НУЦЗ України 

присутні ознайомились із 

презентаціями та досягненнями 

факультетів і науково-дослідних 

лабораторій навчального 

закладу, із виставкою навчально-

методичної літератури для 

абітурієнтів. Присутні мали 

змогу отримати вичерпну 

інформацію від представників 

презентаційно-консультативного 

пункту та безпосередньо 

науково-педагогічних працівників кафедр щодо питань вступу до 

університету та реєстрації майбутніх абітурієнтів за спеціальностями 

«Цивільна безпека», «Хімічні технології та інженерія», «Психологія», 
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«Пожежна безпека», «Екологія», «Публічне управління та адміністрування”, 

“Туризм”. 

Майбутні абітурієнти 

ознайомились зі славетною 

історією одного із найстаріших в 

Україні вишу пожежно-

рятувального профілю, який у 

листопаді цього року 

святкуватиме своє 90-річчя, 

традиціями університету, його 

випускниками, навчально-

матеріальною базою, умовами 

вступу та навчання. 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 навчального 

закладу.  

Проректор з навчальної та 

методичної роботи Олег Назаров 

зазначив: «Сьогодні до 

навчального закладу прибуло 

багато відвідувачів. Це стало вже 

традиційним і свідчить про велику зацікавленість молоді в отриманні 

професії рятувальника. Юнаки та дівчата хочуть бути причетними до 

мужньої і відповідальної 

професії». Серед питань, які 

хвилювали батьків майбутніх 

абітурієнтів, були перелік 

конкурсних предметів ЗНО на 

бюджетну та контрактну форму 

навчання, відповідність якості 

освіти європейським стандартам 

та можливість стажування за 

кордоном.  

 

Потім автобусами гості дістались до навчально-тренувального полігону 

університету по вулиці Баварській, 7. Вони стали очевидцями показових 

занять майбутніх рятувальників із відпрацювання вправ щодо організації 

розмінування території від вибухонебезпечних предметів; проведення 

саморятування з 4-го поверху пожежної навчальної вежі; транспортування 

постраждалих в умовах складного рельєфу та під час подолання водних 
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перешкод; організації оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів під 

час ліквідації хімічної аварії; проведення рятувальних робіт з висоти та на 

воді, а також було продемонстровано роботу ланки газодимозахисної служби 

у зоні задимлення. 

Після побаченого та почутого гості із задоволенням смакували 

«курсантською» їжею - смачним кулішем. 

 

 

 

26 жовтня у клубі Національного 

університету цивільного захисту 

України відбулася інтелектуальна гра 

“Що?Де?Коли?”. В інтелектуальних 
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перегонах змагались 5 команд з факультетів закладу вищої освіти.  

У ході гри представники команд 

відповідали на 30 запитань різного 

характеру, серед яких були питання 

щодо славної історії НУЦЗ України, 

висловлювань видатних учених, 

письменників та громадських діячів, а 

також гравцям було запропоновано 

відеозапитання від ректора НУЦЗУ 

генерал-лейтенанта служби 

цивільного захисту Володимира 

Садкового стосовно створення навчально-тренувального полігону 

університету в ур. Фігурівка Харківської області та року становлення 

навчального закладу як вищого. Свої відповіді учасники надавали у 

письмовому вигляді на спеціальних бланках, де зазначено номер команди й 

номер питання. На роздум для відповіді командам було відведено 60 секунд. 

Компетентне журі, до складу якого увійшли: заступник начальника відділу 

виховної та соціально-гуманітарної роботи Тетяна Андреєва – голова журі та 

члени журі - доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Михайло 

Харламов і начальник клубу Антон Мирошниченко — намагалось бути 

об'єктивним. І все ж таки конкурс є конкурс, і він визначив кращу 

інтелектуальну команду. Так, призи за 

участь та дипломи у номінаціях отримали: 

у номінації “Інтелектуальний потенціал» 

команда соціально-психологічного 

факультету, у номінації «Домінація IQ» 

команда факультету оперативно-

рятувальних сил, у номінації «Фітнес для 

мозку» команда факультету цивільного 

захисту, у номінації «Оперативне 

мислення» команда факультету 

техногенно-екологічної безпеки. 

Переможець інтелектуальної гри - команда 

факультет пожежної безпеки, яка отримала 

перехідний кубок та диплом «Переможець 
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інтелектуальної гри «Що? Де? Коли? НУЦЗУ – 2018 р.». 

 

 

24 жовтня доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах НУЦЗУ 

Афанасьєва Наталя Євгенівна на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

26.001.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук. Тема роботи: «Психологія консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності». Науковий консультант дисертанта – 

начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах НУЦЗУ, 

доктор біологічних наук, професор Перелигіна Ліна Анатоліївна.  

Вітаємо Наталю Євгенівну і бажаємо подальших успіхів на теренах науки! 

31 жовтня Рятувальники познайомили українців із першою в країні жінкою-

хіміком та представили нову водолазку ДСНС. 31 жовтня, на Оболонській 

набережній у Києві, в рамках презентації словничка фемінітивів, перший 

заступник Голови ДСНС Олег Мельчуцький представив громадськості нову 

водолазку з Одеської області Марію Шкурат – випускницю НУЦЗ України, 

та першу рятувальницю-хіміка з Києва Юлію Чернєву, повідомляє сайт 

новин ДСНС. 
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“Для нас вже стало традицією виходити за межі приміщення Служби та 

організовувати різноманітні заходи, в тому числі і презентації, у польових 

умовах. Цього разу ми також вирішили запросити вас на мальовниче 

узбережжя Дніпра, щоб познайомити із новими обличчями Служби 

порятункою — 

Марією та Юлією. 

У березні 2018 

року, коли ми 

представляли 

першу українську 

водолазку Оксану 

Чехмейстренко, 

Голова ДСНС 

Микола Чечоткін 

наголосив, що в 

нашій Службі є 

місце для кожного. 

І кожної. Тож, 

сьогодні мені 

приємно сказане підтвердити практичними впевненими кроками”, - сказав 

Олег Мельчуцький. 

Цього дня рятувальниці продемонстрували свої вміння присутнім 

представникам ЗМІ та експерткам — Урядовій уповноваженій з ґендерної 

політики Катерині Левченко та Голові Громадської організації 

“Інформаційно-консультативний жіночий центр” Олені Сусловій. 

В ході практичного відпрацювання Юлія Чернєва здійснила вимірювання 

радіаційного фону у повітрі та показала як виконуються заміри повітря на 

наявність небезпечних хімічних речовин. 

В свою чергу, водолазки Марія Шкурат та Оксана Чехмейстренко занурились 

під воду та продемонстрували як проводяться пошуково-рятувальні роботи у 

водоймах. 

Коментуючи роботу дівчат, Олег Мельчуцький зауважив на гарній фізичній 

підготовці кожної з них. Він нагадав, що днями Оксана Чехмейстренко 

повернулася зі Світової першості з пожежного кросфіту, увійшовши до 15-ки 

найсильніших жінок-рятувальниць. “Ви маєте уявляти, що фізично ці дівчата 

добре підготовлені до виконання будь-яких завдань”, - підкреслив перший 

заступник Голови Служби. 

 

 

ЛИСТОПАД 

1 листопада Відповідно до підпункту 

20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України 

«Про вищу освіту», пункту 4 
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Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти», наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.06.2012 р. № 689, інших нормативно-правових актів, з метою 

проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 

програми «Техногенно-екологічна безпека» зі спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та 

технології» у Національному університеті цивільного захисту України, та 

наказу Міністерства освіти і науки України № 1607—л від 25.10.2018 

експертна комісія у складі: 

голова експертної комісії – Гомеля Микола Дмитрович, завідувач кафедри 

екології та технології рослинних полімерів Національного технічного 

університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

доктор технічних наук, професор; 

член експертної комісії – Логвінков Сергій Михайлович, професор кафедри 

природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності 

Харківського національного 

економічного університету імені 

Семена Кузнеця, доктор технічних 

наук, старший науковий 

співробітник за спеціальністю 

«Технологія тугоплавких 

неметалічних матеріалів» 

у період з 29 по 31 жовтня 2018 року 

розглянула надані матеріали 

безпосередньо у Національному 

університеті цивільного захисту 

України (НУЦЗ України) та провела акредитаційну експертизу спроможності 

НУЦЗ України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Техногенно-екологічна безпека» зі спеціальності 

183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 

«Виробництво та технології» за другим (магістерським) рівнем. 

Експертне оцінювання здійснювалося за такими напрямами: 

- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України 

закладом вищої освіти разом із заявою щодо акредитації освітньо-

професійної програми; 

- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально- 

технічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки 

фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 
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закладу вищої освіти та його відповідність встановленим законодавством 

вимогам тощо. 

Внаслідок роботи комісії було отримано позитивний висновок. 

 

 

2 листопада у 9-му Гарнізонному будинку офіцерів відбулися урочистості з 

нагоди 5-ої річниці заснування Державної гімназії-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». На заході були 

присутніми почесні гості, серед яких – ректор Національного університету 

цивільного захисту України Володимир Садковий. У концертній програмі 

взяли участь творчі колективи університету «Аніма» і «Flame» під 

керівництвом Тетяни Репіної та Віктора Кульбакіна.  

Вітання від запрошених почесних гостей, виступи творчих колективів 

закладів вищої освіти Харкова дійсно створили святкову атмосферу заходу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 листопада на спортивному комплексі школи вищої спортивної 

майстерності відбувся кубок України з кікбоксингу isska, де у складі команди 

Харківської області взяли участь курсанти Національного університету 

цивільного захисту України. Учасниками спортивних перегонів стали понад 

100 спортсменів з різних регіонів нашої держави. Так, у напруженій боротьбі 

вихованці закладу вищої освіти ДСНС України вибороли 8 золотих та одну 

срібну медалі. Так, переможцями змагань стали: Макаренко Сергій у вазі до 

60 кілограмів (лоукік); 

Трипутень Павло у вазі 55 кілограмів (лоукік); Панченко Євгенія у вазі 75 

кілограмів (лоукік); Чамайдар Андрій у вазі 70 кілограмів (лоукік); Молчанов 
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Сергій у вазі 65 кілограмів (лоукік); Зайцева Аліна у вазі 60 кілограмів 

(лоукік); Говорун Олег у вазі 80 кілограмів (лоукік); Мищенко Сабина у вазі 

60 кілограмів (фулконтакт), а срібло здобув Кривець Іван у вазі 75 кілограмів 

(лоукік). 
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5 листопада Днями вийшли у світ дві монографії, підготовлені на базі 

навчально-науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України. Перша монографія «Правовий механізм 

державного регулювання фінансової безпеки України» є результатом 

наукової співпраці викладача кафедри менеджменту ННВЦ, кандидата 

юридичних наук Надьон О.В. і начальника наукового відділу з проблем 

державної безпеки ННВЦ, кандидата наук з державного управління Помаза-

Пономаренко А.Л. Це наукове видання містить теоретичні положення й 

практичні рекомендації, які можуть бути використані для вдосконалення, з 

одного боку, правових засобів протидії фінансовим загрозам, які виникають у 

банківській системі України. А з другого – способів організації її фінансової 

безпеки в умовах нестабільності та проведення операції об’єднаних сил у 

відповідних регіонах країни. 

Крім того, друком вийшла одноосібна монографія «Державне управління 

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій», автором якої є Федорчак В.В. 

У ній обґрунтовано методологічні засади державного управління в цій сфері, 

а також методичний інструментарій, необхідний для оцінювання стану його 

результативності. Ця монографія є логічним продовженням наукових 

досліджень, що проводяться, зокрема, за науково-дослідною темою 

«Розробка механізмів державного управління соціально-економічною 

сферою та її галузями в контексті забезпечення безпеки українського 

суспільства». 
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5 листопада в Національному університеті цивільного захисту України 

відбулася зустріч заступника Голови Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій генерал-майора служби цивільного захисту Миколи 

Ільченка із курсантами, 

студентами та магістрами з 

Донецької та Луганської 

областей, які навчаються в 

університеті. На сьогодні з 

Донбасу в Національному 

університеті цивільного захисту 

України навчається майже 450 

здобувачів вищої освіти. 

Під час зустрічі обговорювались 

питання щодо подальшого 

проходження служби курсантами в підрозділах Головних управлінь ДСНС 

України у Луганській та Донецькій областях. 

Заступник Голови ДСНС України Микола Ільченко довів до відома 

присутніх інформацію про 

оперативні можливості 

потужних гарнізонів, їхні 

сучасні техніку та обладнання, 

мав можливість ознайомитись зі 

станом успішності вихованців 

університету, вислухати 

побажання щодо їх подальшого 

місця служби, а також 

запевнити, що всі випускники 

навчального закладу, які 

направлялись із Луганської та 

Донецької областей на навчання, стовідсотково будуть працевлаштовані. Під 

час свого візиту гість ознайомився із умовами навчання вихованців 

навчального закладу, його матеріально-технічною базою. 

 

 

11 листопада сталася подія по вулиці Холодногірська, 82. Перший караул 

навчальної пожежно-рятувальної 

частини Національного університету 

цивільного захисту України о 16 год. 

35 хв. під керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу 

НПРЧ майора служби цивільного 

захисту А.В. Клімова виїхав на 

пожежу за першим номером 

виклику. На площі 60 квадратних 

метрів горів дах приватного будинку . Після прибуття на місце виклику 
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караул займався подачею води, прокладанням робочих та магістральних 

ліній. На гасіння пожежі було подано два стволи «Б». До ліквідації пожежі 

було задіяні чергові караули ДПРЧ - 6, ДПРЧ - 3, штаб пожежогасіння та 

НПРЧ. 

 

 

12 листопада відбувся концерт естрадної та джазової музики, присвячений 

пам'яті видатного харківського музиканта, трубача Олександра Дорожко. 

Концерти та заходи, які проводяться у місті Харкові, мають за ціль 

пропаганду сучасної інструментальної джазової музики. Традиційно, 

бажаним гостем заходу був колектив оркестру НУЦЗУ під керівництвом 

Георгія  Зуба. 

Колектив оркестру у даній програмі представляв ансамбль малої форми 

оркестру, до складу якого входять артисти оркестру та диригент, а саме: 

Зуб Георгій - тенор саксофон, 

Япринцев Ігор-тенор саксофон, 

Рочев Сергій - альт саксофон,  

Ромах Олег - труба, 

Сук Гліб - клавішні, 

Андрєєв Станіслав - бас гітара, 

Красніков Олексій - ударні. 

Колектив виконав декілька відомих композицій традиційного та сучасного 

джазу у стилях - свінг,балада,фанк. 

 

 

 

14 листопада у клубі Національного університету цивільного захисту 

України відбувся розважальний шоу-конкурс «МІС ПЕРШОКУРСНИЦЯ 



- 128 - 

НУЦЗУ 2018». Майбутні рятувальники вкотре обирали найчарівнішу, 

найпривабливішу, найкмітливішу.  

Одинадцять конкурсанток із шести факультетів університету змагались за 

право бути королевою НУЦЗУ 2018 року в чотирьох турах. У першому турі 

«Візитка» кожна з учасниць якомога яскравіше представила себе, своє хобі, 

девіз та життєву позицію. У 

другому відеоозвучці «Мій перший 

день в НУЦЗУ» конкурсантки 

максимально прорекламували свій 

факультет, керівництво, викладачів, 

тобто все найцікавіше, що 

конкурсанткам запам’яталося в 

перші дні навчання в університеті. 

Третій тур визначив творчі 

здібності дівчат: вони представили 

свої фантазії, вокальні та 

танцювальні дані, ерудованість і жіночість, граціозність та кмітливість. 

Четвертий тур визначив кульмінацію свята, де відбулося дефіле учасниць 

шоу у бальних сукнях. 

Свято краси не обійшлося без знавців краси та моди. До складу 

компетентного журі конкурсу увійшли: менеджер парка «АКВАЖУР» 

Владислав Проторковський, фешин-фотограф ресторану «Мельница» Олег 

Санніков, директор «ПРОСТОИВЕНТ», діджей «FED» Сергій Федченко, 

ілюзіоніст, доктор магії, офіційний 

представник Міжнародного 

спільства в Східній Європі Дмитро 

Мосін, очолив журі проректор з 

персоналу НУЦЗУ Вадим Попов.  

Перед визначенням переможниць 

гостей свята вітали творчі 

колективи НУЦЗУ – вокальний 

колелектив «Аніма», артист 

духового оркестру НУЦЗУ Ігор 

Рочев, команда КВН «Люди в погонах». 

Всі конкурсантки були добре підготовлені, впевнено тримались на сцені, 

майстерно справлялись із поставленими завданнями, а головне – кожна 

зачаровувала своєю красою! Кожна із учасниць була достойна перемоги, але 

членам журі довелося зробити вибір й визначитись у номінаціях для 

учасниць шоу. Так,   

«МІС ІНТЕРНЕТ» та «МІС АРТИСТИЧНІСТЬ» стала Анастасія Лукашенко, 

студентка 1-го курсу факультету цивільного захисту; 
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«МІС ГАРМОНІЯ» – Людмила Півень, курсантка 1-го курсу факультету 

оперативно рятувальних сил;  

«МІС ПРИВАБЛИВІСТЬ» – 

Катерина Мирошниченко, 

студентка 1-го курсу факультету 

техногенно-екологічної безпеки,  

«МІС ГРАЦІЯ» – Вікторія 

Катуркіна, студентка 1-го курсу 

факультету техногенно-екологічної 

безпеки,  

«МІС ОРИГІНАЛЬНІСТЬ» – 

Христина Полшведкіна, студентка 

1-го курсу факультету оперативно рятувальних сил; 

«МІС НІЖНІСТЬ» – Діана Медведева, курсантка 1-го курсу факультету 

цивільного захисту;  

«МІС ЕЛЕГАНТНІСТЬ» – Мілана Тендітна, студентка 1-го курсу соціально-

психологічного факультет ; 

«МІС ЧАРІВНІСТЬ» - Богдана Москалюк, студентка 1 курсу навчально-

науково-виробничого центру;  

«ДРУГА ВІЦЕ-МІС ПЕРШОКУРСНИЦЯ НУЦЗУ 2018» – Наталя Мукомел, 

студентка 1-го курсу соціально-психологічного факультету; 

«ПЕРША ВІЦЕ-МІС ПЕРШОКУРСНИЦЯ НУЦЗУ 2018» – Олександра 

Снісар , курсантка 1-го курсу факультету пожежної безпеки.  

«МІС ПЕРШОКУРСНИЦЯ НУЦЗУ 2018» – Єлизавета Світлична, студентка 

1-го курсу навчально-науково-виробничого центру. 
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15 листопада сталася подія на вулиці Мироносицькій, 94. Перший караул 

навчальної пожежно-рятувальної частини Національного університету 

цивільного захисту України о 16 год. 54 хв. під керівництвом викладача-

методиста – начальника караулу 

НПРЧ майора служби цивільного 

захисту А.В. Клімова виїхав на 

пожежу за другим номером 

виклику. На площі 25 квадратних 

метрів горіла квартира в 

чотирьохповерховому будинку. 

Після прибуття на місце виклику 

караул займався розбиранням 

конструкцій, прокладанням 

робочих та магістральних ліній. На 

гасіння пожежі було подано два 

стволи «Б». До ліквідації пожежі було задіяно чергові караули ДПРЧ - 1, 

ДПРЧ - 9, ДПРЧ – 17, штаб пожежогасіння та НПРЧ. 

 

 

19 листопада На минулому тижні делегація фахівців НУЦЗ України у складі 

начальника кафедри спеціальної хімії та хімічної технології полковника сл. 

ц.з. Тарахно Олени Віталіївни та 

доцента кафедри спеціальної хімії та 

хімічної технології підполковника сл. 

ц.з. Кустова Максима 

Володимировича прийняла активну 

участь у роботі щорічних навчально-

методичних зборів фахівців ДСНС 

України по здійсненню заходів 

радіаційного та хімічного захисту. 

Цього року такий захід проводився на базі Управління ДСНС України у 

Тернопільській області. 

Координатором навчально-

методичних зборів виступило 

керівництво Департаменту організації 

заходів цивільного захисту ДСНС 

України та були присутні начальник 

відділу радіаційного, хімічного 

захисту та організації евакозаходів 

управління захисту населення та 

територій Долбіков Геннадій 

Євгенович, начальник сектору 

міжнародної технічної допомоги 

Єфремов Валерій Васильович, начальник аварійно-рятувального загону у 

Республіки Польща Дам’ян Вощина та представники всіх територіальних 
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підрозділів ДСНС України. Фахівці НУЦЗ України виступили з доповіддю 

про організацію підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Хімічні 

технології та інженерія», спеціалізації «Радіаційний та хімічний захист» у 

Національному університеті цивільного захисту України. Розкрили питання 

про матеріально-технічну базу університету, організацію практичної 

підготовки та отримали низку рекомендацій від практичних працівників про 

проблемні питання молодих випускників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 листопада в слід за чемпіонатом ХОО ФСТ “Динамо” відбувся кубок 

серед десяти найсильніших команд п’яти груп спортивного товариства 

Динамо. Під керівництвом тренера з настільного тенісу під полковника 

служби цивільного захисту Вавренюка С.А. збірна команда НУЦЗ України 

посіла ПЕРШЕ місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

листопада на базі навчально-
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тренувального комплексу Національного університету цивільного захисту 

України серед курсантів стартували змагання з пожежно-прикладного спорту 

на Кубок пам’яті випускника ХПТУ Федора Лемка. Учасників спортивних 

перегонів вітав та бажав перемог проректор з навчальної та методичної 

роботи Олег Назаров. На спортивному святі були присутніми представники 

керівництва університету, ветерани пожежно-прикладного спорту 

навчального закладу. Учасниками перегонів стали 70 спортсменів НУЦЗУ. 

Як зазначив головний суддя змагань - 

начальник кафедри пожежної та 

рятувальної підготовки полковник 

служби цивільного захисту Павло 

Ковальов, метою заходу є вшанувати 

пам’ять випускника ХПТУ Федора 

Лемка, а завдання змагань - підвищити 

рівень спеціальної фізичної підготовки, 

забезпечити зростання спортивної 

майстерності у курсантів та всіляка 

популяризація пожежно-прикладного спорту. 

У змаганнях беруть участь збірні 

команди 2-5-х курсів факультетів 

цивільного захисту, оперативно-

рятувальних сил та пожежної безпеки. 

До складу збірних команд від кожного 

курсу увійшли по 7 курсантів.  

У програмі спортивних перегонів: 

підйом по штурмовій драбині у вікно 

4-го поверху навчальної башти та 

підйом по висувній драбині у вікно 3-

го поверху навчальної башти. Змагання розпочались з підйому по штурмовій 

драбині у вікно 4-го поверху 

навчальної башти.  

Довідка прес-служби університету:  з 

1975 року, щорічно, у Харкові, на 

спорткомплексі НУЦЗУ проводяться 

матчеві зустрічі з пожежно-

прикладного спорту на Кубок майстра 

спорту СРСР, кавалера ордена 

Червоної Зірки Федора Лемка. 

Випускник ХПТУ 1969 року лейтенант 

Ф. Лемко трагічно загинув у травні 1970 року під час рятування людей при 

пожежі в Луганській області. Наказом міністра внутрішніх справ СРСР 

начальник караулу Лемко Ф.П. був навічно зарахований у списки особового 

складу Харківського пожежно-технічного училища, а на його батьківщині у 

місті Хуст Закарпатської області одну із вулиць назвали його ім’ям. 
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23 листопада Другий   караул у складі двох відділень на АЦ-4-60(5309)515М 

та IVEKO MAGIRUS LF-16 TS під керівництвом викладача-методиста-

начальника караулу НПРЧ майора 

служби цивільного захисту Вадима 

Вержака  виїхав за вказаною 

адресою за першим номером 

виклику. На момент прибуття 

підрозділу на пожежу було 

встановлено, що на площі 80 м.кв. 

горить дах приватного житлового 

будинку. 

На ліквідацію пожежі від НПРЧ було подано 3 стволи типу «Б», друге 

відділення було встановлено на пожежний гідрант, прокладено магістральну 

лінію. Проводились роботи по розбиранню та проливанню будівельних 

конструкцій. До ліквідації пожежі також було задіяно чергові караули ДПРЧ-

3, ДПРЧ-6, ДПРЧ-7, оперативний штаб пожежогасіння. 

Пожежу було ліквідовано об 13:52. 

 

 

23 листопада Наукова робота творчої молоді Національного університету 

цивільного захисту України триває 

Чимале значення для економічного 

росту країни має активна та творча 

молодь – потужний ресурс для розвитку 

будь-якої держави, рушійна сила сучасного 

суспільства. Адже велику перевагу має та 

країна, в якій роблять ставку на молодих 

людей,на тих, хто пов’язав своє життя з 

наукою та науковою діяльністю. Тому з 

метою сприяння розвитку дослідницьким 

інтересам творчої молоді в Національному 

університеті успішно продовжується робота наукового товариства курсантів 

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

межах цієї мети керівники допомагають молоді обрати науковий напрям 

дослідницької роботи та підтримують проведення самостійних досліджень. 
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22 листопада 2018 року заступник голови Ради молодих вчених Наталя 

Дейнеко згідно з Положенням «Про наукове товариство курсантів (студентів, 

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

Національного університету цивільного захисту України», затвердженим 

Наказом університету №133 від 28 вересня 2018 року виконала контрольне 

перевірення роботи наукових гуртків на базі університету по вул. Баварській, 

7. 

 

 

24 листопада на базі Харківського 

національного університету 

внутрішніх справ відбувся ґендерний 

квест у рамках проекту «Через 

рівність та порозуміння до захисту і 

безпеки». За звання найкращої 

боролися вісім харківських команд 

закладів вищої освіти сектора безпеки і 

оборони. Серед них — талановиті 

дівчата Національного університету 

цивільного захисту України. 

На заході представники команд презентували програму «П’ять кроків до 

ґендерної рівності», зробили термінологічну розминку «Ґендер та ми» та 

виконали низку завдань з теми «Подолаймо ґендерні стереотипи». За 

результатами набраних балів журі визначило переможців квесту. 

І місце посіли команди Харківського національного університету внутрішніх 

справ та Національного  університету цивільного захисту України, ІІ місце – 

команди Національної академії Національної гвардії України та Інституту 

кримінально-виконавчої служби, ІІІ місце – команди Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та 

Харківського державного університету харчування та торгівлі. Також участь 

команд була відзначена Грамотами Харківського національного університету 

внутрішніх справ. «За перші успішні кроки в утвердженні ґендерної рівності» 

було відзначено команду Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Грамоту «За злагодженість команди та 

гендер в дії» отримала команда Харківського національного університету 

повітряних сил імені Івана Кожедуба. «За креативність та творчий підхід у 

пошуку шляхів до гендерної рівності» відзначено команду Національної 

академії Національної гвардії України. 
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Команду НУЦЗУ підготували науково-педагогічні працівники та 

представники кафедри психології діяльності в особливих умовах, клубу та 

відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю. 

 

 

30 листопада Урочисто відкрили нові структурні підрозділи університету 

Григорій Рева, міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

(2002-2005 рр.), Володимир 

Палюх, ректор Харківського 

пожежно-технічного училища — 

Інституту пожежної безпеки 

(1990-1998 рр.), Володимир 

Росоха, ректор Харківського 

інституту пожежної безпеки 

МВС України (1998-2000 рр.), 

Академії пожежної безпеки 

України (2000-2004 рр.) Академії 

цивільного захисту України (2004-2005 рр.), ректор Національного 

університету цивільного захисту України Володимир Садковий, очільник ГУ 

ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв. 
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Так, нові аудиторії, серед яких — кризовий центр, оснащені комп'ютерною та 

сучасною мультимедійною 

технікою, інтер-активними 

дошками та міні-АТС для 

розгортання оперативного зв'язку 

між учасниками навчального 

процесу. 

У науково-дослідній лабораторії 

кафедр пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів та технологій і 

пожежної профілактики в 

населених пунктах факультету 

пожежної безпеки з дослідження пожежної безпеки речовин та матеріалів 

планується проведення лабораторних робіт з дисциплін “Пожежна безпека 

технологічних процесів”, “Промислова безпека”, “Потенційно небезпечні 

технології та їх ідентифікація” тощо. 

Лабораторія обладнана 

експериментальними установками 

для випробування на поширення 

полум’я поодиноко прокладених 

кабелів і проводів та дослідження 

зміни тиску в системах зберігання 

ЛЗР та ГР під впливом теплових 

потоків; вимірювальним 

устаткуванням температури в 

інфрачервоному діапазоні, 

мікроскопом з функцією підключення до ПК; сучасними витяжними шафами, 

а також ноутбуками для студентів та стаціонарним комп’ютером для 

викладача, які підключено до проектора й інформацію виводиться на великий 

екран. 

Також цього дня відбулася 

презентація лабораторії хімічних та 

біологічних небезпек. Вона була 

передана у користування Агенцією 

зі скорочення військової загрози 

Міністерства оборони США у 

рамках Програми радіаційної 

хімічної, біологічної та ядерної 

підготовки. Лабораторія призначена 

для підготовки фахівців, які 

залучаються до проведення робіт на об’єктах з можливого виготовлення 

вибухових, бойових отруйних речовин та біологічної зброї. Модульна 

система комплектації дає можливість імітувати роботу лабораторій з 

виготовлення основних засобів для здійснення протиправної або 

терористичної діяльності. 
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30 листопада в Національному університеті цивільного захисту України 

було презентовано найсучасніший 

та єдиний на території нашої 

держави Центр впровадження 

психотренінгових технологій.  

Урочисто відкрили унікальний 

Центр Григорій Рева, міністр 

України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи (2002-

2005 рр.), Володимир Палюх, 

ректор Харківського пожежно-технічного училища — Інституту пожежної 

безпеки (1990-1998 рр.), Володимир Росоха, ректор Харківського інституту 

пожежної безпеки МВС України (1998-2000 рр.), Академії пожежної безпеки 

України (2000-2004 рр.) Академії цивільного захисту України (2004-2005 

рр.), ректор Національного 

університету цивільного захисту 

України Володимир Садковий.  

Протягом 2007-2017 років 

вивчаючи досвід роботи 

закордонних тренувальних центрів 

для рятувальників та 

впроваджуючи у діяльність 

«екстремальних» психологів 

України сучасні психотренінгові  

технології, науковці науково-

дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології НУЦЗУ зробили 

великий крок у психопрофілактиці співробітників ДСНС України та фахівців 

ризиконебезпечних професій, що стало поштовхом до відкриття Центру. 
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Головним завданням Центру є 

впровадження сучасних 

психотренінгових технологій в 

систему підготовки, супроводу та 

відновлювального періоду фахівців 

ДСНС України, а також всіх 

фахівців ризиконебезпечних 

професій для забезпечення 

надійності діяльності персоналу. 

Основним напрямом 

функціонування є впровадження сучасних психотренінгових технологій в 

систему психологічної підготовки населення до умов надзвичайних ситуацій. 

До складу Центру увійшли “Кімната катастроф”, що призначена для 

формування стресостійкості, нейтралізації післятравматичного стресового 

розладу, навчання наданню 

першої психологічної допомоги 

постраждалим та самодопомоги; 

“Кімната релаксації”, де 

відновлюватимуться 

психологічні ресурси, 

відбуватиметься зняття 

психологічного напруження та 

психосоматичних блоків; 

“Конференц зала” для 

проведення різноманітних 

соціально-психологічних 

тренінгів та “Кімнати для проведення кава-брейку”.  

Як зазначила начальник науково-дослідної лабораторії екстремальної та 

кризової психології Світлана Лєбєдєва, Центр впровадження 

психотренінгових технологій стане осередком консолідації науково-

практичних доробок провідних фахівців-психологів ДСНС України. 

 

 

30 листопада Національний 

університет цивільного захисту 

України - провідний заклад вищої 

освіти Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій з питань 

цивільного захисту, відзначив 90-

річний Ювілей з дня свого 

заснування.  
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Один із найстаріших та найавторитетніших закладів вищої освіти IV рівня 

акредитації є єдиним у системі закладів вищої освіти нашої держави, який 

здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та 

відповідними спеціальностями для 

сфери цивільного захисту України 

та інших держав. За весь славний 

90-річний шлях становлення та 

розвитку навчального закладу 

підготовлено понад 33 тисячі 

висококваліфікованих фахівців, 

серед них — майже 800 спеціалістів 

для Республіки Азербайджан, 

Таджикистану, Молдови, Грузії, 

Вірменії. Випускники університету 

очолювали МНС України та Республіки Білорусь, гарнізони пожежної 

охорони та управління МВС на 

теренах нашої держави й 

колишнього СРСР. 30 випускників 

стали генералами. Один із них — 

генерал-лейтенант служби 

цивільного захисту Володимир 

Садковий упродовж багатьох років 

очолює НУЦЗУ. Сьогодні 

підготовка фахівців в закладі вищої 

освіти проводиться за всіма 

освітньо-кваліфікаційними та 

освітньо-науковими рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор 

наук). У стінах рідної альма-матер курсанти та студенти опановують дев'ять 

професій (цивільну безпеку, пожежну безпеку, хімічні технології та 

інженерію, психологію, екологію, технології захисту навколишнього 

середовища, публічне управління 

та адміністрування, менеджмент і 

туризм) за 18 спеціалізаціями. 

На святі були присутніми 

Григорій Васильович Рева, 

генерал-полковник внутрішньої 

служби, міністр України з питань 

надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської 

катастрофи (2002-2005 рр.), 

випускник ХПТУ 1968 року, 

Володимир Омелянович Росоха, генерал-лейтенант внутрішньої служби, 

ректор Харківського інституту пожежної безпеки МВС України (1998-2000 

рр.), Академії пожежної безпеки України (2000-2004 рр.) Академії цивільного 
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захисту України (2004-2005 рр.), Володимир Григорович Палюх, ректор 

Харківського пожежно-технічного училища — Інституту пожежної безпеки 

(1990-1998 рр.), очільник ГУ ДСНС 

України у Харківській області 

Олександр Волобуєв, ветерани 

пожежної охорони та університету, 

випускники різних років. 

Цього дня почесні гості та 

шановані ветерани стали 

учасниками урочистого відкриття 

нових навчальних аудиторій, 

укомплектованих сучасним IT-

обладнанням, науково-дослідних 

лабораторій та єдиного поки в Україні Центру впровадження 

психотренінгових технологій.  

Григорій Рева, Володимир Росоха та Володимир Палюх зустрілися із 

курсантами закладу вищої освіти. 

Шановані гості розповіли про 

історію становлення Служби 

порятунку та закладу вищої освіти, 

поділились життєвим досвідом та 

спогадами про університет.  

Також шановані гості закладу вищої 

освіти мали нагоду ознайомитись із 

матеріально-технічною базою 

НУЦЗУ. 

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ 
 

1-2 грудня у Харківському палаці спорту відбувся чемпіонат світу з 

військово-спортивного багатоборства. У змаганнях взяли участь понад 500 

спортсменів з 26 країни світу. До складу збірної команди України увійшли 4 

вихованці Національного університету цивільного захисту України.  

У запеклій боротьбі І місце у ваговій категорії до 65 кілограмів виборов 

курсант 3-го курсу факультету пожежної безпеки Молчанов Сергій, а бронзу 

у ваговій категорії також до 65 кілограмів одержала Сабіна Міщенко, 

курсантка 5-го курсу факультету оперативної рятувальних сил. Їхнім 

тренером є інтерконтинентальний чемпіон з професійного боксу, тренер 

збірної НУЦЗУ з рукопашного бою, викладач кафедри фізичної підготовки 

Валентин Головко. 
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5 грудня у Центрі впровадження психотренінгових технологій 

Національного університету 

цивільного захисту України пройшло 

останнє інтерактивне заняття для 

керівного складу курсантських 

підрозділів з психологічної роботи з 

майбутніми рятувальниками з 

використанням сучасних 

інноваційних технологій. На 

заняттях був присутній проректор з 

персоналу Вадим Попов. 

 

 

У рамках проведення семінарських 

занять з начальниками курсів, 

заступниками начальників курсів, 

командирами навчальних взводів з 

питань організації виховної та 

соціально-гуманітарної роботи 

співробітники науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та 

кризової психології провели 

заняття з теми «Методи 

профілактики залежностей». На заняттях згадали вивчений матеріал щодо 

соціодемографічних особливостей адіктів, особливостей схильних до 
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субстанцій та поведінки, які 

пригнічують нервову систему, а 

також навпаки активізують її.  

Керівники курсантських підрозділів 

особисто, під наглядом науковців 

науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології, 

розробили профілактичні програми 

щодо залежностей курсантів, з 

урахуванням їхніх психологічних 

особливостей. 

Саме ці програми будуть впроваджені в практичну діяльність НУЦЗ України. 

 

 

7 грудня Караул навчальної пожежно-рятувальної частини НУЦЗУ здійснив 

черговий виїзд на гасіння пожежі. Подія сталася на вулиці 

Північнокавказька, 19. Другий караул навчальної пожежно-рятувальної 

частини Національного університету цивільного захисту України об 01 год. 

46 хв. під керівництвом 

викладача-методиста – 

начальника караулу НПРЧ 

майора служби цивільного 

захисту В.В. Вержака виїхав на 

пожежу за першим номером 

виклику, де на площі 30 

квадратних метрів горів дах 

гаража та сараю. Після прибуття 

на місце виклику караул 

проводив роботу з евакуації майна та розбору будівельних конструкцій. До 

ліквідації пожежі було задіяне черговий караул ДПРЧ – 7. 

 

11 грудня у клубі Національного 

університету цивільного захисту 

України відбувся гала-концерт 

художньої самодіяльності усіх 

факультетів закладу вищої освіти. 

Демонстрації найкращих номерів, 

представлених творчими 

колективами на розсуд 

компетентного журі та вибагливих 

глядачів, передували проведені з 

03 до 07 грудня покази концертних  
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програм команд факультетів-учасників огляду-конкурсу художньої 

самодіяльності, який відбувся за темою “Новорічна казка НУЦЗУ”.  

Конкурс завершився. Так, команди отримали грамоти за перемогу у 

номінаціях: "Кращі роботи виставки”, «Творчий наставник», "Зірка 

факультету”, "Вокальний номер", "Східний танок”, “Індійський танок”, 

«Літературна композиція», "Авторський вірш”, “Талант НУЦЗУ”, “Кращий 

актор”, “Танцювальний дует”, “Інструментальний дует”, “Оригінальний 

жанр”, “Інструментальний жанр”, 

“ВІА”, “Танцювальний номер”, 

“Кращий КВН”, “Краща афіша”, 

“Краща виставка”, “”Краще 

оформлення сцени”. За участь в 

огляді-конкурсі художньої 

самодіяльності нагороджено 

соціально-психологічний факультет, 

III місце посіла команда факультету 

техногенно-екологічної безпеки, II 

місце — факультет оперативно-

рятувальних сил, І місце і Кубок — факультет цивільного захисту, Гран-Прі 

конкурсу і Кубок виборола команда факультету пожежної безпеки. 

Як зазначив проректор з 

персоналу Вадим Попов, 

проведений захід поповнив 

скарбничку славних традицій 

навчального закладу, збагатив 

духовні потреби молоді, 

посприяв формуванню у 

вихованців університету 

потягу до прекрасного, а 

також вкотре довів, що 

молодь НУЦЗУ – 

найталановитіша. 
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12 грудня на базі Харківського 

національного університету ім. 

В.Н. Каразіна відбулася урочиста 

церемонія нагородження 

переможців ХX обласного 

конкурсу «Вища школа 

Харківщини - кращі імена». В 

урочистостях взяли участь голова 

Харківської облдержадміністрації 

Юлія Світлична, голова 

Харківської облради Сергій 

Чернов, представники керівництва Департаменту освіти і науки Харківської 

обласної державної адміністрації, 

ректори, викладачі закладів вищої 

освіти Харківщини. 

Активну участь в обласному 

конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» на 

здобуття звання переможця 

2017/2018 навчального року взяли 

науково-педагогічні працівники 

Національного університету 

цивільного захисту України  
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Загалом, у 2018 році в конкурсі взяли участь майже 180 науково-

педагогічних працівників із 33 вищих навчальних закладів за 9 номінаціями: 

«Декан факультету», «Завідувач кафедри», «Викладач гуманітарних 

дисциплін», «Викладач фундаментальних дисциплін», «Викладач 

професійно-орієнтованих дисциплін», «Науковець», «Молодий науковець», 

«Завідувач (викладач) кафедри фізичного виховання», «Директор (завідувач) 

бібліотеки». 

Так, переможцем ХX обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» у номінації “Викладач професійно-орієнтованих дисциплін” став 

професор кафедри управління та 

організації діяльності у сфері 

цивільного захисту НУЦЗУ 

Олександр Соболь, а 

переможцем у номінації “За 

шляхетний приклад служіння 

українському народові” - 

начальник медико-санітарної 

частини університету Юрій 

Приходько. 

Протягом церемонії 

нагородження тривав святковий концерт, в якому взяли участь кращі творчі 

колективи Харківщини. 

Хочеться побажати нашим науковцям нових звершень на благо науки і 

вирощувати якомога більше родючих наукових зерняток на освітянській ниві 

нашого міста! 

 

 

13 грудня Караул навчальної пожежно-рятувальної частини НУЦЗУ здійснив 

черговий виїзд на гасіння пожежі. 

Подія сталася на проспекті Любові Малої, 2. Перший караул навчальної 

пожежно-рятувальної частини Національного університету цивільного 

захисту України о 15 год. 21 

хв. під керівництвом 

викладача-методиста – 

начальника караулу НПРЧ 

майора служби цивільного 

захисту Тонких О.В.  

виїхав на пожежу за першим 

номером виклику. Пожежа 

виникла в підкопотному 

просторі автомобілю Ford.  На 

гасіння пожежі було подано один ствол «Б». До ліквідації пожежі було 

задіяні чергові караули ДПРЧ - 3, НПРЧ. 

 

Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС! 
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14 грудня український народ вшановує героїчний подвиг ліквідаторів 

наслідків найбільшої у світі техногенної катастрофи на Чорнобильській 

атомній електростанції.  

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 офіційно 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. Події 32-річної давнини назавжди залишаться у серцях і пам’яті 

прийдешніх поколінь. Ця катастрофа є болем і проблемою всієї 

громадськості. Минають роки, і з’являються все нові і нові факти, що ще 

повніше відтворюють ті сумні й трагічні події. Так, назавжди залишиться в 

пам'яті нащадків подвиг десяти курсантів другого курсу на той час 

Харківського пожежно-технічного училища, які на чолі із курсовим офіцером  

навчального закладу Валерієм Косоговим взяли участь у ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Після їхнього прибуття зі страшної зони в 

училищі їх називали “наші герої”. Вони так не вважали – просто 

добросовісно виконували свій службовий обов’язок. На жаль, у 2007 році, 

пішов із життя Валерій Косогов. Світла йому пам'ять!  
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14 грудня вшановують пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, 

захищаючи нас від атомного лиха, а також висловлюють щирі слова подяки 

всім ліквідаторам за мужність, 

героїзм, самовідданість. Так, 

слова вдячності та привітання 

отримали співробітники 

Національного університету 

цивільного захисту України - 

Палюх Володимир Григорович, 

старший науковий співробітник 

відділу науково-методичного 

забезпечення професійної освіти 

науково-методичного центру 

навчальних закладів сфери 

цивільного захисту; Кулєшов Микола Миколайович, професор кафедри 

управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту; Тімченко 

Олександр Володимирович, головний науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової 

психології науково-дослідного 

центру; Христенко Віталій 

Євгенович, провідний науковий 

співробітник науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та 

кризової психології науково-

дослідного центру; Сенчіхін 

Юрій Миколайович, професор 

кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт; Кулаков Сергій Володимирович, завідувач 

курсів рятувальної та спеціальної підготовки; Чернуха Андрій Миколайович, 

викладач кафедри пожежної профілактики в населених пунктах; 

Мірошниченко В’ячеслав Вікторович, заступник декана факультету 

техногенно-екологічної безпеки; Дугін Олександр Миколайович, лаборант 

кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт; 

ветерани університету - Пащенко 

Едуард Іванович, Ляшевський 

Іван Олександрович, Мікіша 

Олексій Васильович, Олексєнко 

Іван Васильович. 

Цього дня відбулися обласні 

заходи з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС. У церемонії 

покладання квітів до пам'ятника жертвам і ліквідаторам аварії на 
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Чорнобильській АЕС у Молодіжному парку взяли участь голова Харківської 

облдержадміністрації Юлія Світлична, голова Харківської обласної ради 

Сергій Чернов, представники керівництва міста й області, установ та 

організацій міста, громадських 

чорнобильських об'єднань 

Харкова і Харківської області, 

ректори вищих навчальних 

закладів, представники 

духовенства, студенти, 

харків'яни. Серед них — ректор 

Національного університету 

цивільного захисту України 

Володимир Садковий та 

проректор з персоналу 

університету Вадим Попов. 

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

хвилиною мовчання пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. 

 

15 грудня команда КВК Національного університету цивільного захисту 

України «Люди в погонах» взяла участь у зимовому Кубку молодіжної ліги 

КВК, що відбувся у палаці студентів 

Національного технічного університету 

«ХПІ».  

В останній грі календарного року за звання 

володаря зимового Кубку змагалися 18 

команд, що представили різні заклади вищої 

освіти Харківщини. 

Командам на даному етапі потрібно було 

підготувати всього один етап конкурсу 

«Візитну картку». Без сумніву, вихованці 

університету стали найкращими в цьому 

турі гри. Гучні оплески глядачів й високі 

оцінки журі – найвища нагорода команди за 

проявлену оперативність, імпровізацію й 

гарне почуття гумору. Команда КВК 

НУЦЗУ стала володарем зимового Кубку, і 

вкотре вихованці університету довели, що 

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

Служби порятунку - дає результат гарного виступу. Тож, майбутні 

рятувальники поповнили свою скарбничку перемог ще одним трофеєм. 

Протягом сезону кожної гри, який розпочався ще у вересні команда 

університету доводить, що вихованці університету є одними з найкращих 

команд клубу веселих та кмітливих міста Харкова. 
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З 1 вересня по 15 грудня 2018 року провідний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології,  

кандидат психологічних наук Вікторія Цокота 

проводила дослідження у межах гранту 

Програми академічних обмінів імені 

Фулбрайта в Інституті Креативних Технологій 

Університету Південної Каліфорнії (ICT USC, 

Лос Анджелес, США). 

Вікторія Цокота мала змогу працювати над 

проектом віртуальної реальності “Dream-coach 

“Virtual Donbas”” під керівництвом професора 

Albert “Skip” 

Rizzo, директора 

науково-

дослідної групи Медичної Віртуальної 

Реальності (USC IСT). 

Американські колеги поділилися досвідом 

створення проектів реабілітації ветеранів з 

післятравматичними стресовими розладами 

(BRAVEMIND), психологічної підготовки 

військовослужбовців (STRIVE) та 

проекту створення віртуального 

середовища для поліцейських. 

На запрошення програми Фулбрайт 

Вікторія прийняла активну участь у 

семінарі, присвяченому американськім 

інноваціям, який проходив у Сан Дієго 

(США), та у конференції "VR for Health 

Symposium", на якій розглядалися 

питання використання систем 

віртуальної реальності у медицині та 

психології (Лос Анджелес, США). 

 

 

19 грудня на День Святого Миколая представники Національного 

університету цивільного захисту України відвідали своїх підшефних – 

вихованців Харківського обласного спеціалізованого навчально-виховного 

комплексу для дітей з вадами слуху. 

Чотирнадцятий рік поспіль триває тісна співпраця між Національним 

університетом цивільного захисту України та незвичайною школою. Цього 

дня малеча з нетерпінням чекала на зустріч зі своїми шефами: бо ж завітали 
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рятувальники у  День Святого Миколая із подарунками. Шефи привезли не 

тільки цінні подарунки, а й незвичайний сюрприз – акробатичний номер.  

«Чотирнадцять років поспіль 

триває наша співпраця, - зазначив 

проректор з персоналу Вадим 

Попов. - Разом ми проводимо 

навчально-тренінгові заняття з 

безпеки життєдіяльності, тижні 

безпеки, дні цивільного захисту 

тощо. І щороку вдосконалюємо 

знання, вміння та навички своїх 

підшефних. Тож, хочеться 

побажати, аби надзвичайних 

ситуацій в житті наших 

підшефних було якомога менше, а шефи-рятувальники завжди будуть 

поруч». 

Голова студентської ради університету Анастасія Бурменко бажала дітлахам 

світлого свята та завжди привітних усмішок і від курсантів та студентів 

передала цінні подарунки. 

Цього дня не залишились без подарунків і рятувальники: вихованці інтернату 

приготували для них концертні номери та новорічні пороби. Беззаперечно, 

така зустріч надовго запам’ятається малечі. 

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

– говорить заступник директора Галина Кукліна. – Вони уважно ставляться 

до наших проблем. Допомагають і матеріально, і фізично, активну участь у 

цьому беруть курсанти університету ”.  
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У спільних планах роботи на наступний рік – проведення Дня цивільного 

захисту та занять для підшефних щодо їхньої безпеки життєдіяльності. 

Мабуть, ніякі слова вдячності не замінять щирої, непідробної радості, яку 

випромінювали дитячі очі. Значить, заради цього і варто жити, і творити 

добро... 

 

 

21 грудня в Національному університеті цивільного захисту України 

відбувся урочистий випуск магістрів. Сьогоднішній день є вирішальним у 

професійному становленні 119 вихованців університету – 34 курсантів, 76 

студентів та 5 слухачів магістратури, 

34 випускники отримали диплом з 

відзнакою. Протягом цього року 

заклад вищої освіти ДСНС України 

випустив майже 1000 фахівців 

різних категорій та форм навчання.  

У музеї навчального закладу перед 

ритуалом урочистого випуску 

проректор з персоналу університету 

Вадим Попов вручив 36 курсантам-

випускникам лейтенантські погони. На заході були присутніми ректор 

Національного університету 

цивільного захисту України 

генерал-лейтенант служби 

цивільного захисту Володимир 

Садковий, науково-педагогічні 

працівники, представники 

громадськості, ветерани, гості та 

батьки. 

Вітаючи випускників-магістрів, 

ректор НУЦЗУ Володимир 

Садковий наголосив: «Дорогі 

випускники! Сьогоднішнє свято є свідченням вашої багаторічної праці і 

наполегливого руху до оволодіння 

найвищою якістю професійних 

знань та умінь. Протягом шести 

років ви набували досвіду і 

майстерності обраної професії. 

Відтепер життєвий шлях кожного з 

вас наповниться новим змістом, а 

отримані протягом навчання 

знання слугуватимуть надійним 

фундаментом для професійного 

становлення, міцним підґрунтям 

чесного і відповідального виконання службових обов’язків на благо нашої 
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України. Цінуйте і шануйте своїх викладачів, педагогів і вихователів, 

зусиллями яких гартувалася ваша 

майбутня професійна майстерність 

”. Він побажав випускникам 

добробуту, нових вагомих 

досягнень на професійній ниві в 

ім’я розвитку нашої держави. 

«Ще вчора, - ділиться своїми 

враженнями «новоспечений» 

лейтенант служби цивільного 

захисту Михайло Ложечник, - 

здавалося б, я був першокурсником. 

Минуло майже шість років – і 

сьогодні я озираюсь і ніби 

переглядаю курсантський 

фотоальбом. Згадую своє активне 

життя в рідному університеті: 

участь у наукових товариствах, 

науково-практичних 

конференціях, і веселі концерти 

художньої самодіяльності, і 

смішні виступи у КВН. Надовго 

запам’ятаються заняття виїзні, з 

теорії основ 

пожежовибухонебезпеки, 

автоматичних систем безпеки, 

тактики пожежогасіння, захист 

магістерської роботи тощо. І це 

активне життя не закінчується, а 

продовжується. Попереду – 

нелегка робота у ГУ ДСНС 

України у м. Київ. Та, 

незважаючи на буденні труднощі, 

я завжди житиму в серці зі своїм 

НУЦЗУ».  

Учасників та гостей свята вітали вокальний ансамбль «Аніма» та 

танцювальний колектив «Флейм» університету. 
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22 грудня У липні 2018 року, після проведення навчального збору, на 

кафедрі військової підготовки Національного університету цивільного 

захисту України уперше було здійснено випуск слухачів набору 2016 року. 

Наприкінці навчального збору майбутні офіцери урочисто склали військову 

присягу на вірність українському народові. Після цього останього етапу у 

підготовці офіцерів запасу відбувся Наказ Міністра оборони України (по 

особовому складу) №844 від 22 грудня 2018 року, згідно якого випускникам 

кафедри було присвоєно первинне військове звання молодший лейтенант 

запасу. Вітаємо перших випускників кафедри військової підготовки та 

бажаємо кожному випускнику знайти справу свого життя та не забувати 

свою військову альма-матер. 

 

 

20-21 грудня 2018 року делегація Національного університету цивільного 

захисту України у складі проректора з наукової роботи Володимира 

Андронова і начальника кафедри пожежної та техногенної безпеки об’єктів 

та технологій Юрія Ключки відвідала Військовий технічний університет у м. 

Варшава. 

Під час зустрічі з керівництвом 

університету, науково-педагогічними 

працівниками кафедр 

обговорювалося питання подачі 

заявки на грант НАТО та проведення 

на базі Національного університету 

цивільного захисту України 

міжнародного семінару. Тематика 

гранту направлена на використання 

безпілотних літальних апаратів під 

час ліквідації надзвичайних ситуацій, 

де взяли б участь представники Польщі, Марокко, Угорщини, Італії, США, 

Азербайджану тощо. 
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Отримання гранту та проведення семінару 

в рамках гранту сприятиме міжнародній 

обізнаності про ДСНС, провідний заклад 

вищої освіти з питань цивільного захисту, 

налагодженню нових контактів з 

представниками ЄС та НАТО, підвищенню 

компетентності науково-педагогічних 

працівників Національного університету 

цивільного захисту України. 

Також під час відрядження було 

обговорено питання про можливість 

співробітництва у науковій сфері, а саме: 

спільних досліджень та публікацій, участь 

сторін у редакційних колегіях збірок 

наукових праць тощо. 

У перспективі заплановано зустріч у січні 

2019 року на території Словацької 

республіки, де також будуть розглянуті питання участі НУЦЗУ в програмі 

Еразмус. 

 

 


