
 
НАКАЗ 

(з основної діяльності) 
 

 
“31“ серпня  2016 р.                                м. Харків                          № 166.  
 
 
Про організацію роботи  
методичної ради університету  
в 2016–2017 навчальному році 
 
 
 З метою вивчення, узагальнення та реалізації в освітньому  процесі вимог 
керівних документів, поширення передового досвіду навчально-методичної 
роботи факультетів, кафедр, науково-педагогічних працівників університету та 
інших вищих навчальних закладів, впровадження сучасних підходів в 
організацію  навчально-методичної роботи 
 
Н А К А З У Ю : 

 
  1. Призначити  головою методичної ради  університету проректора з 
навчальної  та методичної роботи к.псх.н., професора, полковника служби 
цивільного захисту Назарова О.О.,  секретарем методичної ради – старшого 
викладача-методиста навчально-методичного відділу підполковника  служби 
цивільного захисту  Зимогляд Л.Г. 
 2. Затвердити персональний склад методичної ради університету (додаток 1). 
 3. Планові засідання методичної ради університету проводити у третій  
четвер кожного місяця. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної та 
методичної роботи полковника служби цивільного захисту Назарова О.О. 
 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                 В.П. Садковий 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



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 юридичного сектору   
майор служби цивільного захисту   

  
 
В.Д. Тогобицька 

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

 
 
 

 
 
 
С.О. Скляров 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Надрук. 2 прим.: 
1. до справи 
2. навчально-методичний відділ 
Морозов 
30.08.2016 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток № 1 
до наказу НУЦЗУ 
від 31.08.16 № 166 

Склад методичної ради 
Національного університету цивільного захисту України  

на 2016-2017  навчальний рік 
 

1.  Завідувач кафедри  охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки, к.т.н., доцент 

 
Артемьєв С.Р. 

2.  Головний науковий співробітник наукового 
відділу з проблем цивільного захисту та 
техногенно-екологічної безпеки науково-
дослідного центру, д.т.н., професор 

 
 
 
Басманов О.Є. 

3.  Начальник факультету оперативно-рятувальних 
сил, к.т.н., доцент, полковник служби цивільного 
захисту  

 
 
Безуглов О.Є.  

4.  Завідувач кафедри мовної підготовки,  к.філ.н., 
доцент  

 
Богданова І.Є.  

5.  Доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 
к.ф-м.н., доцент 

 
Борисенко В.Г. 

6.  Доцент кафедри пожежної та рятувальної 
підготовки, к.т.н,   підполковник служби 
цивільного захисту 

 
 
Бородич П.Ю. 

7.  Завідувач кафедри військової підготовки, к.т.н., 
доцент 

 
Букін М.П. 

8.  Завідувач кафедри прикладної механіки, д.т.н., 
професор 

 
Вамболь С.О. 

9.  Заступник начальник кафедри інженерної та 
аварійно-рятувальної техніки,  к.т.н.,  доцент, 
полковник служби цивільного захисту 

 
 
Грінченко Є.М. 

10.  Заступник начальника кафедри пожежної тактики 
та аварійно-рятувальних робіт, к.т.н, доцент, 
полковник служби цивільного захисту 

 
 
Грицина І.М. 

11.  Доцент кафедри прикладної механіки, к.т.н. Дейнека Н.В. 
12.  Начальник кафедри автоматичних систем безпеки 

та інформаційних технологій,  к.т.н., доцент,  
полковник служби цивільного захисту  

 
 
Дерев'янко О.А. 

13.  Начальник навчально-науково-виробничого 
центру д.н.держ.упр., професор 

 
Домбровська С.М. 

14.  Начальник відділу міжнародних зв`язків та 
підготовки іноземних громадян 

 
Казначеєвський В.О. 

15.  Начальник кафедри пожежної та рятувальної 
підготовки, к.т.н, доцент,  полковник служби 
цивільного захисту 

 
 
Ковальов П.А. 

16.  Начальник кафедри інженерної та аварійно-
рятувальної техніки,  к.т.н., доцент, підполковник 
служби цивільного захисту 
 

 
 
Калиновський А.Я.  



17.  Начальник кафедри фізичної підготовки, к.псх.н., 
доцент, полковник служби цивільного захисту 

 
Краснокутський М.І. 

18.  Доцент кафедри соціальних і гуманітарних 
дисциплін, к.ф.н., доцент 

 
Каріков С.А. 

19.  Начальник кафедри пожежної і техногенної 
безпеки об’єктів та технологій,  д.т.н., с.н.с.,  
підполковник служби цивільного захисту    

 
 
Ключка Ю.П. 

20.  Заступник начальника факультету цивільного 
захисту к.т.н., доцент,  полковник служби 
цивільного захисту 

 
 
Кривошей Б.І. 

21.  Завідувач бібліотеки  Кривошея Н.О.  
22.  Професор кафедри управління та організації 

діяльності у сфері цивільного захисту, к.т.н., доцент  
 
Кулєшов М.М. 

23.  Начальник соціально-психологічного факультету, 
к.псх.н., доцент, полковник служби цивільного захисту  

 
Куфлієвський А.С. 

24.  Начальник кафедри пожежної тактики та 
аварійно-рятувальних робіт, к.т.н., доцент,  
полковник служби цивільного захисту 

 
 
Лісняк А.А. 

25.  Завідувч кафедри публічного адміністрування, 
д.н.держ.упр., професор 

 
Майстро С.В. 

26.  Декан факультету техногенно-екологічної 
безпеки, к.т.н., доцент   

 
Мєтєльов О.В. 

27.  Професор кафедри пожежної і техногенної 
безпеки об’єктів та технологій,  к.х.н., доцент,  
полковник служби цивільного захисту    

 
 
Михайлюк О.П. 

28.  Начальник навчально-методичного відділу,   
к.т.н., доцент, полковник служби цивільного 
захисту  

 
 
Морозов А.І.  

29.  Завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін, 
к.т.н., доцент  

 
Мунтян  В.К. 

30.  Начальник кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності,  к.пед.н., доцент, підполковник 
служби цивільного захисту 

 
 
Островерх О.О. 

31.  Провідний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії екстремальної та кризової 
психології науково-дослідного центру, д.псх.н., 
професор,  майор служби цивільного захисту 

 
 
 
Оніщенко Н.В. 

32.  Начальник кафедри психології діяльності в 
особливих умовах, д.псх.н., професор, полковник 
служби цивільного захисту 

 
 
Перелигіна Л.А. 

33.  Начальник центру інформаційних технологій,  
к.т.н., підполковник  служби цивільного захисту  

 
Піксасов М.М.  

34.  Професор кафедри соціальних і гуманітарних 
дисциплін, д.ф.н, професор, полковник служби 
цивільного захисту 

 
 
Рябініна О.В. 

35.  Начальник кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт,  к.т.н., 
доцент, майор служби цивільного захисту 
 
 

 
 
Собина В.О. 



36.  Начальник кафедри управління та організації 
діяльності у сфері цивільного захисту д.т.н.,  
с.н.с, полковник служби цивільного захисту 

 
 
Соболь О.М. 

37.  Доцент кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт,  к.т.н., 
доцент, полковник служби цивільного захисту 

 
 
Соколов Д.Л. 

38.  Начальник кафедри спеціальної хімії та хімічної 
технології,  к.т.н., доцент, полковник служби 
цивільного захисту 

 
 
Тарахно О.В. 

39.  Начальник кафедри піротехнічної та спеціальної 
підготовки,  к.т.н., доцент, полковник служби 
цивільного захисту 

 
 
Толкунов І.О. 

40.  начальник науково-методичного центру 
навчальних закладів сфери цивільного захисту,  
к.т.н., доцент  

 
 
Уваров Ю.В.  

41.  Начальник факультету пожежної безпеки, к.т.н., 
доцент, полковник служби цивільного захисту 

 
Удянський М.М.  

42.  Начальник кафедри пожежної профілактики в 
населених пунктах,  д.т.н., доцент, полковник 
служби цивільного захисту  

 
 
Чуб І.А. 

43.  Начальник сектора редакційно-видавничої 
діяльності,  підполковник служби цивільного 
захисту  

 
 
Шевченко Т.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проректор  
з навчальної та методичної роботи 
полковник служби цивільного захисту О.О. Назаров 


	Про організацію роботи

