
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“    23      “        09            2016 р.                   м. Харків             №    182      .  
 
Про створення  
вченої ради НУЦЗ України 
 

 
У відповідності до Статуту Національного університету цивільного 

захисту України, Положення про вчену раду Національного університету 
цивільного захисту України, на підставі рішення Конференції трудового 
колективу Національного університету цивільного захисту України 
(протокол №3/16 від 22.09.2016 р.) та Конференції курсантів-студентів 
Національного університету цивільного захисту (протокол №1 від 
21.09.2016 р.) 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити склад вченої ради Національного університету цивільного 
захисту України: 
− доктор наук з державного управління, професор генерал-лейтенант 
служби цивільного захисту САДКОВИЙ Володимир Петрович; 
− кандидат психологічних наук, професор, полковник служби 
цивільного захисту НАЗАРОВ Олег Олександрович; 
− доктор технічних наук, професор, полковник служби цивільного 
захисту АНДРОНОВ Володимир Анатолійович  
− кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту КОВРЕГІН Володимир Володимирович; 
− кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту ПОПОВ Вадим Михайлович; 
− кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту СЕМКІВ Олег Михайлович; 
− кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, полковник 
служби цивільного захисту КУКУРУЗА Дмитро Володимирович. 
− доктор наук з державного управління, полковник служби цивільного 
захисту РОМІН Андрій В’ячеславович; 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 



− кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту БЕЗУГЛОВ Олег Євгенович; 
− кандидат психологічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту КУФЛІЄВСЬКИЙ Андрій Станіславович; 
− кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту УДЯНСЬКИЙ Микола Миколайович; 
− кандидат технічних наук, доцент МЄТЄЛЬОВ Олександр 
Володимирович; 
− кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту КАЧКАР Євген Володимирович; 
− кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 
підполковник служби цивільного захисту КОВАЛЬОВ Андрій Іванович; 
− кандидат педагогічних наук, майор служби цивільного захисту ГОРА 
Вячеслав Анатолійович; 
− доктор технічних наук, старший науковий співробітник, полковник 
служби цивільного захисту СОБОЛЬ Олександр Миколайович; 
− доктор технічних наук, доцент КІРЄЄВ Олександр Олександрович;  
− доктор біологічних наук, професор, полковник служби цивільного 
захисту ПЕРЕЛИГІНА Ліна Анатоліївна; 
− доктор технічних наук, професор, полковник служби цивільного 
захисту ЧУБ Ігор Андрійович; 
− доктор технічних наук, професор ВАМБОЛЬ Сергій Олександрович; 
− доктор наук з державного управління, професор ДОМБРОВСЬКА 
Світлана Миколаївна; 
− доктор технічних наук, професор БАСМАНОВ Олексій Євгенович;  
− доктор технічних наук, старший науковий співробітник ТАРАСЕНКО 
Олександр Андрійович; 
− кандидат психологічних наук, професор КРИШТАЛЬ Микола 
Андрійович; 
− доктор фізико-математичних наук, професор АКІНЬШИН Валерій 
Дмитрович; 
− доктор психологічних наук, професор ГРИБЕНЮК Геннадій 
Сергійович; 
− рядовий служби цивільного захисту ДЯДЧЕНКО Арсеній 
Владиславович; 
− рядова служби цивільного захисту ДОРОШЕНКО Дар’я Олегівна; 
− рядова служби цивільного захисту КУЧЕР Юлія Миколаївна; 
− рядова служби цивільного захисту ЛИСЕНКО Анастасія 
Олександрівна; 
− старший лейтенант служби цивільного захисту КРИШТАЛЬ Дмитро 
Олександрович; 
− кандидат технічних наук, доцент майор служби цивільного захисту 
КУСТОВ Максим Володимирович; 



− підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса 
Іванівна; 
− МОЛОДИКА Євген Анатолійович. 

2. Вважати такими, що втратили чинність накази НУЦЗ України: № 50 
від 04.09.2013 р., №79 від 10.10.2013 р., №180 від 03.10.2014 р., №192 від 
22.10.2014 р., №31 11.02.2015 р., №49 09.03.2016 р. 
 

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



ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор 
полковник служби цивільного захисту    В.В. Коврегін 
 
 
Проректор з навчальної та методичної роботи 
полковник служби цивільного захисту    О.О. Назаров 
 
 
Проректор з персоналу 
полковник служби цивільного захисту    В.М. Попов 
 
 
Проректор з наукової роботи 
полковник служби цивільного захисту    В.А.Андронов 
 
Проректор – начальник відділу організації служби  
полковник служби цивільного захисту     О.М. Семків 
 
 
Начальник відділу економіки і фінансів  
(головний бухгалтер) 
підполковник служби цивільного захисту   Л.І.Чистякова 
 
 
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. 3 прим.: 
1 – до справи 
2 – уч. секретар 
3 - ЧІПБ 
Кукуруза 
22.09.2016 

 
 


