
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“    28     “        09              2017 р.             м. Харків             №      179       .  

 

 

Про організацію роботи  

Ради молодих вчених  

 

Для вирішення завдання виховання та підготовки молодих наукових 

кадрів для науково-дослідної та викладацької діяльності з числа курсантів, 

студентів і молодих співробітників, а також з метою поглиблення курсантами 

та студентами знань спеціальних дисциплін 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад Ради молодих вчених Національного університету 

цивільного захисту України (Додаток). 

2. Голові Ради молодих вчених організовувати роботу Ради у 

відповідності до Положення про Раду молодих вчених, затвердженого 

наказом НУЦЗ України  №177 від 01.10.2014. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи полковника служби цивільного захисту Андронова В.А. 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту В.П. Садковий 

ДСНС УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



 

 

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. ВОНДР 

Горінова  

28.09.2017 



 

 

Додаток 
до наказу НУЦЗ України 
від  28.09.2017  №  179  

 

СКЛАД 

 Ради молодих вчених 

Національного університету цивільного захисту України 

 

ПОБІДАШ  

Андрій Юрійович 

майор служби цивільного захисту, учений секретар, 

голова Ради молодих вчених  

 

ДЕЙНЕКО  

Наталія Вікторівна 

лейтенант служби цивільного захисту, старший 

науковий співробітник наукового відділу з проблем 

цивільного захисту та техногенно-екологічної 

безпеки науково-дослідного центру, заступник 

голови Ради молодих вчених 

 

ВИНОГРАДОВ 

Станіслав Андрійович 

майор служби цивільного захисту, доцент кафедри 

інженерної та аварійно-рятувальної техніки 

факультету № 2, заступник голови Ради молодих 

вчених 

 

Члени Ради молодих вчених: 

 

  

ДУБІНІН  

Дмитро Петрович 

капітан служби цивільного захисту, старший 

викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт факультету № 2 

 

КОВАЛЕНКО 

Роман Іванович 

старший лейтенант служби цивільного захисту, 

доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної 

техніки факультету № 2 

 

КРАВЦІВ  

Світлана Ярославівна 

старший лейтенант служби цивільного захисту, 

викладач-методист відділу науково-методичного 

забезпечення професійної освіти науково-

методичного центру навчальних закладів сфери 

цивільного захисту 

 

КУЛИК  

Яків Сергійович 

капітан служби цивільного захисту, викладач 

кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 

факультету № 1  

 



 

 

МАТУХНО  

Василь Васильович 

старший лейтенант служби цивільного захисту, 

ад’юнкт ад’юнктури 

 

 

МЕЛЕЩЕНКО  

Руслан Геннадійович 

майор служби цивільного захисту, доцент кафедри 

пожежної та рятувальної підготовки факультету    

№ 2 

 

ПОНОМАРЕНКО 

Роман Володимирович 

майор служби цивільного захисту, заступник 

начальника кафедри пожежної та рятувальної 

підготовки факультету № 2 

 

СТАРОВА  

Олена Олександрівна 

доцент  кафедри мовної підготовки факультету № 3 

 

ЯЩЕНКО  

Олександр Анатолійович 

старший лейтенант служби цивільного захисту, 

доцент кафедри управління та організації діяльності 

у сфері цивільного захисту факультету № 1 

 

__________________________________________________ 


