
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“ 27 “          10             2016 р.           м. Харків                       № 213 
 
 
Про проведення Всеукраїнського  
конкурсу студентських наукових робіт з  
природничих, технічних та гуманітарних  
наук у 2016/2017 навчальному році 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1266 від 
20.10.2016 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному 
році» 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у 2016/2017 навчальному році на базі Національного 
університету цивільного захисту України Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) у 
такі терміни: І-й тур Конкурсу – до 29 грудня 2016 року, II тур (у галузі 
«Цивільна оборона та пожежна безпека») – до 30 березня 2017 року. 

2. Затвердити склади конкурсної (додаток 1), галузевої конкурсної 
(додаток 2) та апеляційної (додаток 3) комісій Конкурсу. 

3. Відділу організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру 
(Рибка Є.О.): 

3.1. До 14 листопада 2016 року надіслати до вищих навчальних закладів 
інформаційні листи про проведення Конкурсу. 

3.2. До 15 березня 2017 року надіслати запрошення студентам та 
курсантам на підсумкову конференцію для захисту наукових робіт. 

3.3. До 10 квітня 2017 року звітувати про підсумки проведення II туру 
Конкурсу на адресу Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 
науки України. 

4. Персональну відповідальність за організацію підготовки студентських 
(курсантських) наукових робіт, відповідно до плану участі у Конкурсі 
підрозділів НУЦЗ України (додаток 4), та представлення їх на розгляд 
конкурсної комісії до 8 грудня 2016 року покласти на начальника факультету № 
1 полковника служби цивільного захисту Роміна А.В., начальника факультету 
№ 2 полковника служби цивільного захисту  Безуглова О.Є., начальника 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



факультету № 3 полковника служби цивільного захисту Куфлієвського А.С., 
начальника факультету № 4 полковника служби цивільного захисту 
Удянського М.М., декана факультету № 5 Мєтєльова О.В. та начальника 
навчально-науково-виробничого центру Домбровську С.М. 

5. Проректору з наукової роботи полковнику служби цивільного захисту 
Андронову В.А. організувати проведення 30 березня 2017 року підсумкової 
конференції Конкурсу у галузі «Цивільна оборона та пожежна безпека» в 
рамках Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 
«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту В.П. Садковий 



ПОГОДЖЕНО: 
 
Проректор з наукової роботи –  
начальник науково-дослідного центру 
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. ВОНДР 
Глуха  
27.10.2016 



Додаток 1 
до наказу НУЦЗ Укра їни 
від 27.10.2016  № 213  
 

СКЛАД 
конкурсної комісії І-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 
 

АНДРОНОВ  
Володимир Анатолійович 

проректор з наукової роботи – начальник науково-
дослідного центру Національного університету 
цивільного захисту України, доктор технічних наук, 
професор, полковник служби цивільного захисту, 
голова конкурсної комісії 
 

 Члени конкурсної комісії: 
 

ДОМБРОВСЬКА  
Світлана Миколаївна 

начальник навчально-науково-виробничого центру 
Національного університету цивільного захисту 
України, доктор наук з державного управління, 
професор  
 

КІРЄЄВ  
Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної 
технології факультету оперативно-рятувальних сил 
Національного університету цивільного захисту 
України, доктор технічних наук, доцент 
 

ОНІЩЕНКО  
Наталія Вікторівна 

провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії екстремальної та кризової психології 
науково-дослідного центру Національного 
університету цивільного захисту України, доктор 
психологічних наук, професор, майор служби 
цивільного захисту 

  
ТАРАСЕНКО  
Олександр Андрійович 

провідний науковий співробітник відділу організації 
науково-дослідної роботи науково-дослідного 
центру Національного університету цивільного 
захисту України, доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник 

  
Секретар конкурсної комісії: 

КАРПЕЦЬ  
Костянтин Михайлович 

старший науковий співробітник відділу організації 
науково-дослідної роботи науково-дослідного 
центру Національного університету цивільного 
захисту України, кандидат географічних наук, 
доцент,  лейтенант служби цивільного захисту 



Додаток 2 
до наказу НУЦЗ Укра їни 
від 27.10.2016 № 213 

 
СКЛАД 

галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт у галузі «Цивільна оборона та пожежна безпека» 

 
АНДРОНОВ  
Володимир Анатолійович 

проректор з наукової роботи – начальник науково-
дослідного центру Національного університету 
цивільного захисту України, доктор технічних наук, 
професор, полковник служби цивільного захисту, 
голова галузевої конкурсної комісії 
 

 Члени галузевої конкурсної комісії: 
 

БАСМАНОВ  
Олексій Євгенович 

головний науковий співробітник наукового відділу з 
проблем цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки науково-дослідного центру 
Національного університету цивільного захисту 
України, доктор технічних наук, професор 

ДІВІЗІНЮК  
Михайло Михайлович 

заступник директора з наукової роботи Державної 
установи «Інститут геохімії навколишнього 
середовища Національної академії наук України», 
доктор фізико-математичних наук, професор 
 

КРИВУЛЬКІН  
Ігор Михайлович 

заступник директора з наукової роботи науково-
дослідного, проектно-конструкторського та 
технологічного інституту мікрографії, кандидат 
фізико-математичних наук 
 

ОБІЖЕНКО  
Тетяна Миколаївна 

доцент кафедри загальної хімії Харківського 
національного університету будівництва та 
архітектури, кандидат технічних наук, доцент 

  
СТЕЛЬМАХ  
Олег Адамович 

заступник начальника науково-методичного центру 
навчальних закладів ДСНС України – начальник 
відділу науково-методичного забезпечення 
професійної освіти, кандидат технічних наук, 
доцент, полковник служби цивільного захисту 
 

 Секретар галузевої конкурсної комісії: 
ГЛУХА  
Вікторія Валеріївна 

науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи науково-дослідного центру 
Національного університету цивільного захисту 
України, кандидат наук з державного управління, 
лейтенант служби цивільного захисту 

 



Додаток 3 
до наказу НУЦЗ Укра їни 
від 27.10.2016 №213 

 
СКЛАД 

апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
у галузі «Цивільна оборона та пожежна безпека» 

 
УВАРОВ  
Юрій Володимирович 

начальник науково-методичного центру навчальних 
закладів ДСНС України, кандидат технічних наук, 
доцент, голова апеляційної комісії  
 

 Члени апеляційної комісії: 
 

АНДРОНОВ  
Володимир Анатолійович 

проректор з наукової роботи – начальник науково-
дослідного центру Національного університету 
цивільного захисту України, доктор технічних наук, 
професор, полковник служби цивільного захисту 
 

БОГАТОВ  
Олег Ігорович 

доцент кафедри метрології та безпеки 
життєдіяльності Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету кандидат 
технічних наук, доцент 
 

ЄРЕМЕНКО  
Сергій Анатолійович 

заступник начальника Інституту державного 
управління у сфері цивільного захисту з навчальної 
роботи, кандидат технічних наук, доцент, 
полковник служби цивільного захисту 
 

 Секретар апеляційної комісії  
 

МИХАЙЛЮК  
Андрій Олександрович 

начальник докторантури, ад’юнктури 
Національного університету цивільного захисту 
України, кандидат технічних наук, старший 
науковий співробітник, підполковник служби 
цивільного захисту  
 



Додаток 4 
до наказу НУЦЗ Укра їни 
від 27.10.2016 № 213  

 

План участі підрозділів НУЦЗ України у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. 

№ 
п/п Назва галузі науки Відповідальний підрозділ К-сть 

робіт Базовий ВНЗ 

1.  Екологія та екологічна безпека Кафедра охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки 

 
3 
 

Полтавський національний  технічний. університет. 
імені Юрія Кондратюка,  
пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011 

2.  Інформатика та кібернетика  Кафедра пожежної профілактики в 
населених пунктах 

2 
 

Сумський державний університет,  
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 

3.  Хімічні технології Кафедра спеціальної хімії та хімічної 
технології 3 Національний авіаційний університет 

вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680 

4.  Ергономіка Кафедра пожежної та рятувальної 
підготовки 3 

Національний технічний  університет “ Харківський 
політехнічний  інститут ”, вул. Кирпичова, 21, м. 
Харків, 61002 

5.  Енергетика Кафедра пожежної і техногенної безпеки 
об’єктів та технологій 1 ДВНЗ «Приазовський держ. технічний університет», 

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500 

6.  Педагогічна та вікова 
психологія 

Кафедра психології діяльності в особливих 
умовах 3 Південноукр. нац. пед. універс. ім.К.Д. Ушинського, 

вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020 

7.  Транспорт Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної 
техніки 3 Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 

8.  Українська мова, та література Кафедра мовної підготовки 1 Житомирський держ. університет імені І. Франка, 
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008 

9.  Залізничний транспорт та 
спеціальна техніка 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної 
техніки 3 Українська державна академія залізничного 

транспорту, Майдан Фейєрбаха, 7,  м. Харків, 61050 



10.  Військові науки 

Кафедра охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки 1  

 
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012 
 

Кафедра організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт 1 

Кафедра піротехнічної та спеціальної 
підготовки 1 

11.  Безпека життєдіяльності 

Кафедра охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки 2 Харк. національний автомобільно-дорожній 

університет, 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 Кафедра прикладної механіки 1 

12.  Фізичне виховання та спорт Кафедра фізичної підготовки 1 Сумський державний педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87,  м. Суми, 40002 

13.  Романо-германські мови і 
літератури Кафедра мовної підготовки 1 Херсонський державний університет, 

вул. Інженера Корсакова, 27, м. Херсон, 73000 

14.  Теорія та методика професійної 
освіти 

Кафедра психології діяльності в особливих 
умовах 3 

Українська інженерно-педагогічна академія, 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 

15.  Державне управління 
Навчально-науково-виробничий центр 1 Сумський державний університет, 

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Кафедра публічного адміністрування у 
сфері цивільного захисту 1 

16.  Історичні науки Кафедра соціальних і гуманітарних 
дисциплін 3 Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди, 

вул. В. Сухомлинського, 30, 08401 

17.  Гідрометеорологія Кафедра охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки 1 Одеський державний екологічний університет, 

вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 

18.  Техногенна безпека 

Кафедра охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки 1 

Львівський державний університет БЖД, 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007 

Кафедра пожежної і техногенної безпеки 
об’єктів та технологій 1 

Кафедра наглядово-профілактичної 
діяльності 1 

19.  Готельно-ресторанна справа Кафедра управління та організації діяльності у 
сфері цивільного захисту 1 

Національний університет харчових технологій, 
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601 



20.  Цивільна оборона та пожежна 
безпека 

Кафедра піротехнічної та спеціальної 
підготовки 1  

 
 
 
Національний університет цивільного захисту 
України, вул. Чернишевського, 94,  м. Харків, 61023 

Кафедра автоматичних систем безпеки та 
інформаційних технологій 1 

Кафедра ожежної тактики та аварійно-
рятувальних робіт 1 

Кафедра спеціальної хімії та хімічної 
технології 1 

Кафедра наглядово-профілактичної 
діяльності 1 

21.  Електротехніка та 
електромеханіка 

Кафедра пожежної і техногенної безпеки 
об’єктів та технологій 1 

Дніпродзержинський державний технічний 
університет, вул. Дніпробудівська, 2, м. 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.,51918 

22.  Транспортні технології (за 
видами транспорту) Кафедра прикладної механіки 3 

Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського, 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської 
області, 39600 

23.  Двигуни та енергетичні 
установки Кафедра прикладної механіки 3 

Національний  технічний  університет “Харківський  
політехнічний  інститут”, вул. Кирпичова, 21,             
м. Харків, 61002 

24.  Нафтова та газова 
промисловість 

Кафедра пожежної і техногенної безпеки 
об’єктів та технологій 1  

Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу,  
вул. Карпатська,15, м Івано-Франківськ, 76019 

Кафедра пожежної профілактики в 
населених пунктах 1 

Кафедра автоматичних систем безпеки та 
інформаційних технологій 1 

25.  Будівництво та архітектура Кафедра прикладної механіки 3 
Харківський державний технічний університет 
будівництва та архітектури, 
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002  

26.  Інформаційні технології Кафедра управління та організації 
діяльності у сфері цивільного захисту 1 

Хмельницький національний університет, 
вул. Інститутська,11, м. Хмельницький, 29016 



27.  Агрономія Кафедра фізико-математичних дисциплін 1 

Харківський національний аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва, Селище Докучаєвське,             
вул. Учбове Містечко, Харківського р-ну Харківської 
обл., 62483 

28.  Прикладна геометрія, інженерна 
графіка 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної 
техніки 3 

Національний  технічний  університет “Харківський  
політехнічний  інститут”, вул. Кирпичова, 21,             
м. Харків, 61002 

29.  Географічні науки Кафедра охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки 2 

Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького, 
вул. Гетьманська, 20,  м. Мелітополь Запорізької обл., 
72312 
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