
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   12     “            05           2016 р.             м. Харків             №        98     .  
 
Про створення проектних груп  
щодо здобувачів вищої освіти 
 
 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р.  
№ 1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України «Ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» та з метою розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти пов’язаної з 
підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 в університеті 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити якісний склад проектних груп, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні «доктор 
філософії». 

2. Керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) зі 
спеціальності 261 «Пожежна безпека» призначити підполковника служби 
цивільного захисту Ключку Ю.П., начальника кафедри пожежної та 
техногенної безпеки об’єктів і технологій, доктора технічних наук, старшого 
наукового співробітника.  

2.1  Членами проектної групи зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» 
призначити: 

– професора кафедри спеціальної хімії та хімічної технології 
Кірєєва О.О., доктора технічних наук, доцента; 

– полковника служби цивільного захисту Удянського М.М., 
начальника факультету пожежної безпеки, кандидата технічних наук, доцента. 

3. Керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) зі 
спеціальності 263 «Цивільна безпека» призначити полковника служби 
цивільного захисту Тютюника В.В., начальника навчальної науково-дослідної 
лабораторії піротехнічних та соціальних робіт кафедри піротехнічної та 
спеціальної підготовки, доктора технічних наук, старшого наукового 
співробітника.  

3.1 Членами проектної групи зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» 
призначити: 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



– провідного наукового співробітника відділу організації науково-
дослідної  роботи Тарасенка О.А., доктора технічних наук, старшого 
наукового співробітника; 

–   полковника служби цивільного захисту Толкунова І.О., начальника 
кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, кандидата технічних наук, 
доцента. 

4. Керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) зі 
спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» призначити 
начальника навчально-науково-виробничого центру Домбровську С.М., 
доктора наук з державного управління, професора.  

4.1 Членами проектної групи зі спеціальності 074 «Публічне управління 
та адміністрування» призначити: 

– завідувача кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 
захисту Майстра С.В., доктора наук з державного управління, професора;  

– провідного наукового співробітника наукового відділу з проблем 
управління у сфері цивільного захисту Крюкова О.І., доктора наук з 
державного управління, професора; 

– начальника наукового відділу проблем державної безпеки навчально-
науково-виробничого центру Стрельцова В.Ю., доктора наук з державного 
управління, доцента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                              В.П. Садковий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОГОДЖЕНО: 
 
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 сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції 
підполковник служби цивільного захисту                              С.О. Скляров 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 2 прим.: 
1. до справи 
2. ад'юнктура 
Михайлюк 
31.08.16 
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