
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

«  27 »     лютого       2020 р.             м. Харків             №    25  .  

 

(з основної діяльності) 
 

 

Про проведення II етапу  Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2019/2020 

навчального року на базі Національного 

університету цивільного захисту України 

 

 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Національний університет 

цивільного захисту України визначено базовим вищим навчальним 

закладом для проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

професійно-орієнтованої дисципліни «Пожежна безпека» (далі – 

Всеукраїнська студентська олімпіада). З метою якісної організації та 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 9-10 квітня 2020 року Всеукраїнську студентську 

олімпіаду на базі факультету № 4. 

2. Затвердити склад організаційного комітету Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Додаток 1), склад журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Додаток 2), та склад апеляційної комісії 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Додаток 3). 

3. Оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади: 

3.1. До 25 березня 2020 року розробити Положення про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади. 

3.2. До 17 квітня 2019 року подати звіт про підсумки проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади до Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України. 

4. Начальнику факультету пожежної безпеки Андрію РОМІНУ 

розробити та затвердити план заходів з організації проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади.  

5. Начальнику навчально-методичного відділу Андрію МОРОЗОВУ 

забезпечити 09 квітня 2020 року аудиторії для проведення тестування та 

виконання практичних завдань Всеукраїнської студентської олімпіади. 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



6. Проректору-начальнику відділу організації служби Олегу 

СЕМКІВУ забезпечити перепускний режим на території університету на 

час проведення Всеукраїнської студентської олімпіади. 

7. Першому проректору Володимиру КОВРЕГІНУ спільно з 

начальником факультету пожежної безпеки Андрієм РОМІНИМ 

організувати зустріч, харчування та розміщення у гуртожитку та готелях 

міста учасників Всеукраїнської студентської олімпіади. 

8. Начальнику відділу зв’язків зі засобами масової інформації та 

роботи з громадськістю Сергію МІШЕНІНУ у період проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади забезпечити висвітлення заходів у 

засобах масової інформації. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

навчальної та методичної роботи Олега НАЗАРОВА. 

 

 

 

Ректор       Володимир САДКОВИЙ 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу НУЦЗ України 

________ № ______ 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з дисциплін  «Пожежна безпека» 

 

НАЗАРОВ Олег 

Олександрович 

канд. психол. наук, професор, проректор з 

навчальної та методичної роботи НУЦЗ України, 

голова оргкомітету 

РОМІН Андрій 

Вячеславович 

доктор наук з держ. упр., професор, начальник 

факультету пожежної безпеки НУЦЗ України, 

заступник голови 

КЛЮЧКА Юрій 

Павлович 

доктор техн. наук, с.н.с, начальник кафедри 

пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій факультету пожежної безпеки НУЦЗ 

України, відповідальний секретар олімпіади 

Члени оргкомітету: 

БАШИНСЬКИЙ Олег 

Іванович 

канд. техн. наук, доцент, начальник кафедри 

наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

КИРИЧЕНКО Оксана 

Вячеславівна 

доктор техн. наук, с.н.с., завідувач кафедри 

пожежно-профілактичної роботи ЧІПБ НУЦЗ 

України. 

ЛИПОВИЙ Володимир 

Олександрович 

канд. техн. наук, доцент кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об’єктів та технологій 

факультету пожежної безпеки НУЦЗ України. 

ОЛІЙНИК Володимир 

Вікторович 

канд. техн. наук, доц., заступник начальника 

кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів 

та технологій факультету пожежної безпеки НУЦЗ 

України. 

ПРУСЬКИЙ Андрій 

Віталійович 

канд. техн. наук, доцент, начальник кафедри 

профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності 

населення Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту, (м. Київ). 

УВАРОВ Юрій 

Володимирович 

канд. техн. наук, доцент, начальник Науково-

методичного центру навчальних закладів сфери 

цивільного захисту. 

 



Додаток 2 

до наказу НУЦЗ України 

________ № ______ 

 

 

СКЛАД 

журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з дисципліни «Пожежна безпека» 

 

САДКОВИЙ 

Володимир Петрович 

доктор держ. упр., професор, ректор НУЦЗ 

України, голова журі. 

КЛЮЧКА Юрій 

Павлович 

доктор техн. наук, с.н.с., начальник кафедри 

пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій факультету пожежної безпеки НУЦЗ 

України, заступник голови журі. 

ЛИПОВИЙ Володимир 

Олександрович 

канд. техн. наук, доцент кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об’єктів та технологій 

факультету пожежної безпеки НУЦЗ України, 

секретар журі. 

Члени журі: 

ХАТКОВА Лариса 

Василівна 

канд. техн. наук, доцент, заступник начальника 

кафедри пожежно-профілактичної роботи ЧІПБ 

НУЦЗ України. 

ВОВК Сергій 

Ярославович 

канд. техн. наук, доцент кафедри наглядово-

профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

ПРУСЬКИЙ Андрій 

Віталійович 

канд. техн. наук, доцент, начальник кафедри 

профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності 

населення Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту, (м. Київ). 

РОГОЗІН Анатолій 

Сергійович 

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри охорони 

праці та безпеки життєдіяльності ХНУМГ імені  

О.М. Бекетова. 

СТЕЛЬМАХ Олег 

Адамович 

канд. техн. наук, доцент, заступник начальника 

Науково-методичного центру навчальних закладів 

сфери цивільного захисту. 

 



Додаток 3 

до наказу НУЦЗ України 

________ № ______ 

 

СКЛАД 

апеляційної комісії II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з дисципліни  «Пожежна безпека» 

 

УВАРОВ Юрій 

Володимирович 

канд. техн. наук, доцент, начальник Науково-

методичного центру навчальних закладів сфери 

цивільного захисту, голова комісії, 

Члени апеляційної комісії: 

МИХАЙЛЮК 

Олександра Петрівна 

канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри пожежної 

і техногенної безпеки об’єктів та технологій 

факультету пожежної безпеки НУЦЗ України 

БОНДАРЕНКО Сергій 

Миколайович 

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри 

автоматичних систем безпеки та інформаційних 

технологій факультету пожежної безпеки НУЦЗ 

України. 

 


