
  

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“  26    “            08           2016 р.                   м. Харків             №   157   .  
    
 

Про затвердження складу 
вченої ради факультету 
оперативно-рятувальних сил 

 
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 оперативно-рятувальних сил (протокол № 18 
від 25.08.2016 року) 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити персональний склад Вченої ради факультету оперативно-
рятувальних сил: 
 
БЕЗУГЛОВ                          
Олег Євгенович                   
 

начальник факультету оперативно-
рятувальних сил, кандидат технічних 
наук, доцент, полковник служби 
цивільного захисту 
 

ТИТАРЕНКО  
Андрій Вікторович 

заступник начальника факультету 
оперативно-рятувальних сил, кандидат 
психологічних наук, доцент, полковник 
служби цивільного захисту 
 

КАЛИНОВСЬКИЙ         
Андрій Якович                         

начальник кафедри інженерної та 
аварійно-рятувальної техніки, кандидат 
технічних наук, доцент, підполковник 
служби цивільного захисту 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



 
КОВАЛЬОВ  
Павло Анатолійович 

начальник кафедри пожежної та 
рятувальної підготовки, кандидат 
технічних наук, доцент, полковник 
служби цивільного захисту 
 

ТАРАХНО  
Олена Віталіївна 

начальник кафедри спеціальної хімії та 
хімічної технології, кандидат технічних 
наук, доцент, полковник служби 
цивільного захисту 
 

ЛІСНЯК  
Андрій Анатолійович  

начальник кафедри пожежної тактики 
та аварійно-рятувальних робіт, 
кандидат технічних наук, доцент, 
полковник служби цивільного захисту 
 

СЕНЧИХІН  
Юрій Миколайович 

професор кафедри пожежної тактики та 
аварійно-рятувальних робіт, кандидат 
технічних наук, професор 
 

ВАСИЛЬЄВ  
Сергій Вікторович 

доцент кафедри інженерної та 
аварійно-рятувальної техніки, кандидат 
технічних наук, доцент, підполковник 
служби цивільного захисту 
 

2. До складу вченої ради факультету оперативно-рятувальних сил 
включити голову ради студентського самоврядування факультету оперативно-
рятувальних сил після її обрання. 

3. Вважати такими, що втратили чинність накази НУЦЗ України № 39 від 
20.02.2015 р. «Про затвердження складу вченої ради факультету оперативно-
рятувальних сил». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника факультету 
оперативно-рятувальних сил Безуглова О.Є.  

 

 
ТВО ректора університету 
полковник служби цивільного захисту                                 В.В. Коврегін 



 
ПОГОДЖЕНО: 
 
 
 
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 №2 
Васильєв С.В. 
26.08.2016 


