
З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу заінтересовані сторони (здобувач вищої освіти, 

випускник, представник роботодавця та інші особи) можуть звернутись із пропозиціями та зауваженнями стосовно 

освітніх програм 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника 

Адреса поштової 

скриньки 
Телефон 

1. 
САДКОВИЙ Володимир Петрович, ректор Національного університету цивільного 

захисту України, доктор наук з державного управління, професор. 
rector@nuczu.edu.ua 

(057) 704-14-50 

(057) 707-34-99 

(057) 707-34-03 

2. 
НАЗАРОВ Олег Олександрович, проректор з навчальної та методичної роботи, 

кандидат психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. 
nazarov@nuczu.edu.ua 

(057) 704-14-34 

(057) 707-34-22 

3. 

АНДРОНОВ Володимир Анатолійович, проректор з наукової роботи – начальник 

науково-дослідного центру, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України. 

andronov@nuczu.edu.ua 
(057) 704-18-02 

(057) 707-34-72 

4. 
МОРОЗОВ Андрій Іванович, начальник навчально-методичного відділу, кандидат 

технічних наук, доцент. 
nmv@nuczu.edu.ua (057) 707-34-58 

 

№ 

з/п 

Спеціальність  

(освітня програма) 

Керівник проектної групи  

(гарант освітньої програми) 

Адреса поштової 

скриньки 
Телефон 

1. 

053 «Психологія» 

 

(Екстремальна та кризова 

психологія) 

БАЛАБАНОВА Любов Матвіївна, професор кафедри 

психології діяльності в особливих умовах, доктор 

психологічних наук, професор. 

balabanova@nuczu.edu.ua (057) 707-34-74 

2. 

053 «Психологія» 

 

(Робота з персоналом) 

КУЧЕРЕНКО Сергій Михайлович, доцент кафедри 

психології діяльності в особливих умовах, кандидат 

психологічних наук, доцент. 

kycherenko@nuczu.edu.ua (057) 707-34-74 

3. 

101 «Екологія» 

 

(Екологічна безпека) 

АРТЕМ’ЄВ Сергій Робленович, завідувач кафедри 

охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, 

кандидат технічних наук, доцент. 

artemev.1967@nuczu.edu.ua (057) 707-34-46 



4. 

161 «Хімічні технології та 

інженерія» 

(Радіаційний та хімічний захист) 

ТАРАХНО Олена Віталіївна, начальник кафедри 

спеціальної хімії та хімічної технології, кандидат 

технічних наук, доцент. 

tarahno@nuczu.edu.ua  (057) 370-32-93 

5. 

183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» 
 

(Техногенно-екологічна безпека) 

КОЛОСКОВ Володимир Юрійович, завідувач 

кафедри прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища, кандидат технічних 

наук, доцент. 

kondratenko@nuczu.edu.ua (057) 707-34-07 

6. 

242 «Туризм» 

 

(Туризм) 

ШВЕДУН Вікторія Олександрівна, завідувач кафедри 

менеджменту навчально-науково-виробничого центру, 

доктор наук з державного управління, старший 

науковий співробітник. 

dergupr@nuczu.edu.ua (057) 704-14-31 

7. 

261 «Пожежна безпека» 

 

(Пожежна безпека) 

КЛЮЧКА Юрій Павлович, начальник кафедри 

пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій, 

доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник. 

klyuchka@nuczu.edu.ua (057) 707-34-82 

8. 

261 «Пожежна безпека» 

 

(Аудит пожежної та техногенної 

безпеки) 

ОЛІЙНИК Володимир Вікторович, заступник 

начальника кафедри пожежної і техногенної безпеки 

об'єктів та технологій, кандидат технічних наук, 

доцент. 

oleinik@nuczu.edu.ua (057) 707-34-40 

9. 

261 «Пожежна безпека» 

(Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи) 

КАЛИНОВСЬКИЙ Андрій Якович, начальник 

кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки, 

кандидат технічних наук, доцент. 

kalinovskiy.a@nuczu.edu.ua (057) 370-61-16 

10. 

261 «Пожежна безпека» 
 

(Експерт будівельний з пожежної 

та техногенної безпеки) 

ПЕТУХОВА Олена Анатоліївна, доцент кафедри 

пожежної профілактики в населених пунктах, кандидат 

технічних наук, доцент. 
voda@nuczu.edu.ua (057) 707-34-42 

11. 
261 «Пожежна безпека» 

 

(Управління пожежною безпекою) 

УДЯНСЬКИЙ Микола Миколайович, начальник 

факультету цивільного захисту, кандидат технічних 

наук, доцент. 

fcz@nuczu.edu.ua (057) 370-30-65 

12. 
263 «Цивільна безпека» 

 

(Цивільний захист) 

ТАРАДУДА Дмитро Віталійович, заступник 

начальника кафедри організації та технічного 

забезпечення аварійно-рятувальних робіт, кандидат 

технічних наук. 

taraduda@nuczu.edu.ua 
096-760-88-80 

063-224-72-76 



13. 

263 «Цивільна безпека» 
 

(Телекомунікаційні системи в 

управлінні) 

БОРИСОВА Лариса Володимирівна, доцент кафедри 

організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт, кандидат юридичних наук. 
taraduda@nuczu.edu.ua (057) 370-50-52 

14. 

263 «Цивільна безпека» 

 

(Інженерне забезпечення саперних, 

вибухових та піротехнічних робіт) 

ТОЛКУНОВ Ігор Олександрович, начальник кафедри 

піротехнічної та спеціальної підготовки, кандидат 

технічних наук, доцент. 
tolkunov_ia@nuczu.edu.ua (057) 370-61-16 

15. 

263 «Цивільна безпека» 

 

(Охорона праці) 

ДРЕВАЛЬ Юрій Дмитрович, професор кафедри 

охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, 

доктор наук з державного управління, професор. 

dreval_y@nuczu.edu.ua (057) 707-34-46 

16. 

263 «Цивільна безпека» 
 

(Управління у сфері цивільного 

захисту) 

ТЮТЮНИК Вадим Володимирович, начальник 

кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник. 

tutunik_v@nuczu.edu.ua (057) 370-50-52 

17. 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 
 

(Публічне управління та 

адміністрування) 

МАЙСТРО Сергій Вікторович, завідувач кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з 

державного управління, професор. 

dergupr@nuczu.edu.ua (057) 704-14-31 

18. 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 
 

(Публічне управління та 

адміністрування у сфері цивільної 

безпеки) 

ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна, начальник 

навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з 

державного управління, професор. 
dergupr@nuczu.edu.ua (057) 704-14-31 

 

 

 


