
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“     01     “          02              2016 р.             м. Харків             №      17      .  
 
 
Про призначення наукових  
керівників, відповідальних 
виконавців та виконавців 
науково-дослідних робіт 
 

Відповідно до Законів України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про вищу 
освіту», наказу ДСНС України від 30.07.2013 р. № 495 «Про затвердження 
положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС 
України» 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Призначити наукових керівників, відповідальних виконавців та 
виконавців науково-дослідних робіт: 

1.1. Розроблення довідника пожежного-рятувальника: 
- науковий керівник – полковник служби цивільного захисту 

КОВАЛЬОВ Павло Анатолійович – начальник кафедри пожежної та 
рятувальної підготовки факультету №2; 

- відповідальний виконавець – майор служби цивільного захисту 
ПОНОМАРЕНКО Роман Володимирович – заступник начальника 
кафедри пожежної та рятувальної підготовки факультету №2; 

- виконавець – підполковник служби цивільного захисту БОРОДИЧ 
Павло Юрійович – доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки 
факультету №2. 

1.2. Провести дослідження та підготувати рекомендації щодо розподілу годин 
за видами службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного 
захисту ДСНС України: 

- науковий керівник – майор служби цивільного захисту СОБИНА 
Віталій Олександрович – начальник кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету №1; 

- відповідальний виконавець – підполковник служби цивільного захисту 
КОЛЄНОВ Олександр Миколайович – заступник начальника кафедри 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт 
факультету №1; 

- виконавець – ЄЛІЗАРОВ Олександр Вікторович – доцент кафедри 
організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт 
факультету №1. 

1.3. Розробка алгоритму ідентифікації об’єктів на території України згідно з 
директивою 2012/18/ЄС європейського парламенту і ради про контроль великих 
аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами (СЕВЕЗО 3): 

- науковий керівник – підполковник служби цивільного захисту 
КЛЮЧКА Юрій Павлович – начальник кафедри пожежної і 
техногенної безпеки об'єктів та технологій факультету№4; 

- відповідальний виконавець – полковник служби цивільного захисту 
ОЛІЙНИК Володимир Вікторович – заступник начальника кафедри 
пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій факультету №4; 

- виконавець – полковник служби цивільного захисту МИХАЙЛЮК 
Олександра Петрівна – професор кафедри пожежної і техногенної 
безпеки об'єктів та технологій факультету№4; 

- виконавець – полковник служби цивільного захисту УДЯНСЬКИЙ 
Микола Миколайович – начальник факультету №4; 

- виконавець – підполковник служби цивільного захисту ГРИГОРЕНКО 
Олександр Миколайович – доцент кафедри пожежної та техногенної 
безпеки об`єктів та технологій факультету №4; 

- виконавець – майор служби цивільного захисту АФАНАСЕНКО 
Костянтин Анатолійович – викладач кафедри пожежної і техногенної 
безпеки об'єктів та технологій факультету №4; 

- виконавець – КОРОВНИКОВА Наталія Іванівна – доцент кафедри 
пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій факультету №4; 

- виконавець – майор служби цивільного захисту ЛИПОВИЙ Володимир 
Олександрович – викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки 
об'єктів та технологій факультету №4; 

- виконавець – РОЯНОВ Олексій Миколайович – старший викладач 
кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій 
факультету №4. 

 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                              В.П. Садковий 



ПОГОДЖЕНО: 
  
Проректор з наукової роботи –  
начальник науково-дослідного центру 
полковник служби цивільного захисту  

 
 
В.А. Андронов 

  
Начальник відділу  
організаційно-контрольної роботи 
підполковник служби цивільного захисту 
 

 
 
С.С. Щербак 

Начальник сектора з питань  
запобігання та виявлення корупції  
підполковник служби цивільного захисту 

 
 
С.О. Скляров 

 
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту 

 
 
В.Д. Тогобицька 
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