
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“ 26“        08           2016 р.                  м. Харків              №  155.  
 
 
 

Про затвердження складу  
вченої ради факультету 
цивільного захисту 
 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», Статуту університету, на виконання 
наказу НУЦЗ України (з основної діяльності) від 20.07.2016 року № 140 «Про 
затвердження Положень та Регламентів», та відповідно до рішення зборів 
трудового колективу факультету цивільного захисту(протокол № 5 від 
25.08.2016 року) 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити персональний склад вченої ради факультету цивільного 
захисту: 

 
РОМІН  
Андрій В’ячеславович 

начальник факультету цивільного захисту, 
доктор наук з державного управління, доцент, 
полковник служби цивільного захисту 

  
КРИВОШЕЙ 
Борис Іванович 

заступник начальника факультету цивільного 
захисту, кандидат технічних наук, доцент, 
полковник служби цивільного захисту 
 

ОЛІЙНИКОВ  
Олексій Анатолійович 
 
 
 
 
СОБОЛЬ 
Олександр Миколайович 

заступник начальника факультету - начальник 
відділення заочного та дистанційного навчання 
факультету цивільного захисту,  кандидат 
психологічних наук, підполковник служби 
цивільного захисту 
 
начальник кафедри управління та організації 
діяльності у сфері цивільного захисту, доктор 
технічних наук, старший науковий співробітник, 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



полковник служби цивільного захисту 
 

ЯЩЕНКО 
Олександр Анатолійович 
 
 
 

доцент кафедри управління та організації 
діяльності у сфері цивільного захисту, кандидат 
економічних наук, доцент, старший лейтенант 
служби цивільного захисту 
 

МАЙСТРО  
Сергій Вікторович 

завідувач кафедри публічного адміністрування у 
сфері цивільного захисту, доктор наук з 
державного управління, професор 

  
ОСТРОВЕРХ 
Ольга Олександрівна  

начальник кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент, 
підполковник служби цивільного захисту 

  
САВЧЕНКО  
Олександр Віталійович 
 
 
 
ТОЛКУНОВ  
Ігор Олександрович 

заступник начальника кафедри наглядово-
профілактичної діяльності факультету 
цивільного захисту, кандидат технічних наук, 
доцент, підполковник служби цивільного захисту 
 
начальник кафедри піротехнічної та спеціальної 
підготовки, кандидат технічних наук, доцент, 
полковник служби цивільного захисту 

 
ІВАНЕЦЬ  
Григорій Володимирович 
 

 
доцент кафедри піротехнічної та спеціальної 
підготовки факультету цивільного захисту, 
кандидат технічних наук, доцент 
 

СОБИНА 
Віталій Олександрович 
 
 
 
СОКОЛОВ  
Дмитро Львович 
 
 

начальник кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт, 
кандидат технічних наук, майор служби 
цивільного захисту 
 
доцент кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт 
факультету цивільного захисту, кандидат 
технічних наук, доцент 
 

РУДЕНКО 
Світлана Юріївна 

начальник магістратури, кандидат технічних 
наук, підполковник служби цивільного захисту 

  
ЖИВОДЬОР 
Михайло Михайлович 
 
ПИШНИЙ 
Евгеній Анатолійович 

слухач магістратури, лейтенант служби 
цивільного захисту 
 
голова ради самоврядування факультету 
цивільного захисту, рядовий служби цивільного 
захисту 



  
2. Вважати такими, що втратив чинність наказ НУЦЗ України № 195 від 

22.10.2015 р. «Про затвердження складу вченої ради факультету цивільного 
захисту». 

 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника факультету 

цивільного захисту полковника служби цивільного захисту 
РОМІНА Андрія В’ячеславовича. 
 
 
ТВО ректора університету 
полковник служби цивільного захисту                                 В.В. Коврегін 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
 
Проректор з навчальної та методичної роботи 
полковник служби цивільного захисту    О.О. Назаров 
 
 
Проректор з наукової роботи 
полковник служби цивільного захисту    В.А.Андронов 
 
 
Начальник відділу  
адміністративної 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. 2.прим.:  
1. до справи 
2. факультет цивільного захисту 
Савченко О.В. 
26.08.2016 р. 


