
 

 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   10    “           02               2015 р.             м. Харків             №       28       .  
 
Про проведення II етапу  Всеукраїнської 
студентської олімпіади 2015/2016 
навчального року на базі Національного 
університету цивільного захисту України 

 

 
У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 

27.11.2015 р. № 1247 «Про проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2015/2016 навчальному році» Національний університет 
цивільного захисту України визначено базовим вищим навчальним 
закладом для проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
професійно-орієнтованих дисциплін «Цивільний захист» та «Основи 
охорони праці» (далі – олімпіада). З метою якісної організації та 
проведення ІІ етапу олімпіади 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Провести 23-24 березня 2016 року другий етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Цивільний захист» на базі 
факультету № 1 та з дисципліни «Основи охорони праці» на базі 
факультету № 5. 

2. Затвердити склад організаційного комітету II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисциплін «Цивільний захист», «Основи охорони 
праці» (Додаток 1), склад журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни «Цивільний захист» (Додаток 2), склад журі ІІ 
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи 
охорони праці» (Додаток 3) та склад апеляційної комісії ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін «Цивільний захист», 
«Охорона праці» (Додаток 4). 

3. Оргкомітету олімпіади: 
3.1. До 17 лютого 2016 р. розробити Положення про проведення 

II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін «Цивільний 
захист» та «Основи охорони праці». 

3.2. До 1 березня 2016 р. розробити конкурсні завдання і критерії їх 
оцінки. 

3.3. З 1 березня 2016 р організувати роботу щодо реєстрації анкет 
учасників олімпіади. 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



3.4. До 4 квітня 2016 р. подати звіти про підсумки проведення 
олімпіад до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України. 

4. Проректору - начальнику факультету № 1 полковнику служби 
цивільного захисту Роміну А.В., декану факультету № 5 Мєтєльову О.В. до 
17 лютого 2016 р. розробити та затвердити план заходів з організації 
проведення олімпіади.  

5. Начальнику навчально-методичного відділу полковнику служби 
цивільного захисту Морозову А.І. забезпечити 23 березня 2016 р. аудиторії 
для проведення комп’ютерного тестування та виконання практичних 
завдань олімпіади. 

6. Начальнику центру інформаційних технологій підполковнику 
служби цивільного захисту Піксасову М.М. на період проведення 
олімпіади забезпечити необхідними технічними засобами проведення 
комп’ютерного тестування (23 березня 2016 р.), урочисте відкриття 
олімпіади (23 березня 2016 р.) та нагородження переможців олімпіади (24 
березня 2016 р.).  

7. Заступнику начальника відділу організації служби підполковнику 
служби цивільного захисту Щербаку О.С. забезпечити перепускний режим 
на території університету на час проведення олімпіади. 

8. Першому проректору полковнику служби цивільного захисту 
Коврегіну В.В. спільно з проректором - начальником факультету № 1 
полковником служби цивільного захисту Роміним А.В. та деканом 
факультету № 5 Мєтєльовим О.В. організувати зустріч, харчування та 
розміщення у гуртожитку та готелях міста учасників олімпіади. 

9. Проректору з персоналу полковнику служби цивільного захисту 
Попову В.М. у період проведення олімпіади забезпечити висвітлення 
заходів у засобах масової інформації. 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
проректора з навчальної та методичної роботи полковника служби 
цивільного захисту Назарова О.О. 

 
 
 
 
 
 
 

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



ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор 
полковник служби цивільного захисту    В.В. Коврегін 
 
Перший проректор  
з навчальної та методичної роботи 
полковник служби цивільного захисту    О.О. Назаров 
 
Проректор з персоналу 
полковник служби цивільного захисту    В.М. Попов 
 
Проректор – начальник факультету  
цивільного захисту 
полковник служби цивільного захисту     А.В. Ромін 
 
Заступник начальника факультету  
оперативно-рятувальних сил 
полковник служби цивільного захисту     А.В. Титаренко 
 
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 
 
 
 
 
Надрук. 3 прим.: 
1. до справи 
2. факультет № 1 
3. факультет № 5 
Шароватова 
10.02.2016 
 

 
 
 
 
 



Додаток 1 
до наказу НУЦЗ України 
«10» 02.2016 р. № 28 

 
 

СКЛАД 
організаційного комітету II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з дисциплін  «Цивільний захист» та «Основи охорони праці» 
НАЗАРОВ Олег Олександрович – голова оргкомітету, канд. психол. 

наук, професор, перший проректор з навчальної та методичної роботи НУЦЗ 
України, полковник служби цивільного захисту;  

РОМІН Андрій В'ячеславович – заступник голови, канд. техн. наук, 
доцент, проректор - начальник факультету цивільного захисту НУЦЗ 
України, полковник служби цивільного захисту;  

МЄТЄЛЬОВ Олександр Володимирович – заступник голови, 
канд. техн. наук, доцент, декан факультету техногенно-екологічної безпеки 
НУЦЗ України; 

СОБОЛЬ Олександр Миколайович – відповідальний секретар 
олімпіади, доктор техн. наук, с.н.с, начальник кафедри управління та 
організації діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного 
захисту НУЦЗ України, полковник служби цивільного захисту; 

АРТЕМ’ЄВ Сергій Робленович – відповідальний секретар олімпіади, 
канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки факультету техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ 
України. 

 
Члени оргкомітету: 
ПРИХОДЬКО Роман В’ячеславович – канд. наук з держ. управл., 

заступник начальника кафедри управління та організації діяльності у сфері 
цивільного захисту факультету цивільного захисту НУЦЗ України, 
підполковник служби цивільного захисту; 

БЕРЕЗУЦЬКИЙ В’ячеслав Володимирович – доктор техн. наук, 
професор, завідувач кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», голова Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності; 

ДАШКОВСЬКА Олена Володимирівна – канд. хім. наук, доцент, 
завідувач сектора відділу освіти в галузях інженерії Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (м. Київ);  

ЗАПОРОЖЕЦЬ Олександр Іванович – доктор техн. наук, професор, 
директор Інституту міського господарства, завідувач кафедри безпеки 
життєдіяльності Національного авіаційного університету (м. Київ); 

КРИВОШЕЙ Борис Іванович – канд. техн. наук, доцент, заступник 
начальника факультету цивільного захисту НУЦЗ України, полковник 
служби цивільного захисту; 



ЛЯШЕВСЬКА Олена Іванівна – канд. держ. упр, доцент кафедри 
управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту факультету 
цивільного захисту НУЦЗ України; 

ОСТРОВЕРХ Ольга Олександрівна – канд. пед. наук, доцент, 
начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету 
цивільного захисту НУЦЗ України, підполковник служби цивільного 
захисту; 

ПРЕДКО Валерій Олексійович – начальник управління Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України в Харківській області; 

УВАРОВ Юрій Володимирович - канд. техн. наук, доцент, начальник 
Науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України; 

ШАРОВАТОВА Олена Павлівна – канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки факультету 
техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до наказу НУЦЗ України 
«10» 02.2016 р. № 28 

 
 

СКЛАД 
журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з дисципліни «Цивільний захист» 
САДКОВИЙ Володимир Петрович – голова журі, доктор держ. упр., 

професор, ректор НУЦЗ України, генерал-лейтенант служби цивільного 
захисту; 

СОБОЛЬ Олександр Миколайович – заступник голови журі, доктор 
техн. наук, с.н.с., начальник кафедри управління та організації діяльності у 
сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту НУЦЗ України, 
полковник служби цивільного захисту; 

ПРИХОДЬКО Роман В’ячеславович – секретар журі, канд. держ. 
упр., доцент, заступник начальника кафедри управління та організації 
діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту НУЦЗ 
України, підполковник служби цивільного захисту; 

БЕЛІКОВ Анатолій Серафимович – доктор техн. наук, професор, 
завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури; 

ГЛАДКА Лариса Андріївна – канд. техн. наук, доцент кафедри 
прикладної екології та безпеки життєдіяльності Сумського державного 
університету; 

ГОНЧАР Тарас Михайлович – старший викладач кафедри 
інженерного забезпечення, саперних та піротехнічних робіт Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності; 

ЄРЕМЕНКО Сергій Анатолійович – канд. техн. наук, доцент, 
заступник начальника Інституту державного управління у сфері цивільного 
захисту з навчальної роботи, полковник служби цивільного захисту 
(м.Київ); 

МИХАЙЛЮК Валерій Олександрович – канд. техн. наук, професор, 
завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту 
Національного університету кораблебудування ім. Макарова (м. Миколаїв); 

ОСТРОВЕРХ Ольга Олександрівна – канд. пед. наук, доцент, 
начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету 
цивільного захисту НУЦЗ України, підполковник служби цивільного 
захисту; 

ПЯТОВА Анжела В’ячеславівна – канд. соц. наук, доцент кафедри 
забезпечення життєдіяльності Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут"; 

СТЕЛЬМАХ Олег Адамович – канд. техн. наук, доцент, заступник 
начальника Науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС 



України, полковник служби цивільного захисту; 
ХАЛМУРАДОВ Батир Данатарович –  канд. мед. наук, доцент 

кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету 
(м. Київ). 



Додаток 3 
до наказу НУЦЗ України 
«10» 02.2016 р. № 28 

 
СКЛАД  

журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  
з дисципліни «Основи охорони праці» 

НАЗАРОВ Олег Олександрович – голова журі, канд. психол. наук, 
професор, перший проректор з навчальної та методичної роботи НУЦЗ 
України, полковник служби цивільного захисту; 

АРТЕМ’ЄВ Сергій Робленович – заступник голови журі, 
канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки факультету техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ 
України; 

ШАРОВАТОВА Олена Павлівна - секретар журі, канд. пед. наук, 
доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 
факультету техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ України; 

БАКЛАНОВ Олександр Миколайович – доктор хім. наук, професор, 
завідувач кафедри охорони праці та інженерної педагогіки Навчально-
наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-
педагогічної академії (м. Артемівськ); 

ВОЙНАЛОВИЧ Олександр Володимирович – к.т.н., доцент, в.о. 
завідувача кафедри охорони праці та інженерії середовища Національного 
університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ); 

МОРОЗОВ Андрій Іванович – канд. техн. наук, доцент, начальник 
навчально-методичного відділу НУЦЗ України, полковник служби 
цивільного захисту; 

ТИМОЧКО Василь Олегович – канд. техн. наук, доцент, завідувач 
кафедри управління проектами та безпеки виробництва Львівського 
національного аграрного університету; 

ФІЛІПЧУК Віктор Леонідович – доктор техн. наук, професор, 
завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Національного 
університету водного господарства та природокористування (м. Рівне);  

ЦИНА Андрій Юрійович - доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки 
життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка; 

ЮРЧЕНКО Валентина Олександрівна – доктор техн. наук, професор, 
завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології 
Харківського національного університету будівництва та архітектури. 

 

http://techno.pnpu.edu.ua/kaf/tiv/tsyna-ay.html
http://techno.pnpu.edu.ua/tiv.php
http://techno.pnpu.edu.ua/tiv.php


Додаток 4 
до наказу НУЦЗ України 
«10» 02.2016 р. № 28 

 
СКЛАД 

апеляційної комісії II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  
з дисциплін  «Цивільний захист», «Основи охорони праці» 

 
УВАРОВ Юрій Володимирович – голова комісії, канд. техн. наук, 

доцент, начальник Науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС 
України; 

ДРЕВАЛЬ Юрій Дмитрович - доктор наук з держ. управл., професор, 
професор кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 
факультету техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ України; 

КУЛЄШОВ Микола Миколайович – канд. техн. наук, доцент, 
професор кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного 
захисту факультету цивільного захисту НУЦЗ України. 
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