
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“  02    “   жовтня  2017 р.                          м. Харків             № 184 

 

 

Про організацію роботи 

екзаменаційних комісій 

університету у 2017–2018 

навчальному році 

 

 

 Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 

року № 1556-VII та Положення про порядок створення та організацію 

роботи екзаменаційних комісій  щодо атестації осіб, які здобувають освітні 

ступені бакалавра та магістра у Національному університеті цивільного 

захисту України   

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Для проведення атестації здобувачів вищої освіти за освітніми 

ступенями "бакалавр" та "магістр"в університеті створити по факультетах 

екзаменаційні комісії  (ЕК) за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями: 

 1.1. Факультет  цивільного захисту: 

 1.1.1. комісія № 1 за освітнім ступенем "магістр" зі спеціальності 261 

"Пожежна безпека",  спеціалізація – управління пожежною безпекою  (ауд. 905):  

Голова – начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Волобуєв О.В. 

Заступник голови –  заступник начальника кафедри управління та 

організації діяльності у сфері цивільного захисту підполковник служби 

цивільного захисту, к.н.держ.упр.  Приходько Р.В. 

 Члени комісії: 

 - доцент кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту старший лейтенант служби цивільного захисту, к.е.н. 

Ященко О.А.;  

- доцент кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту, к.т.н., доцент Кулєшов М.М.; 

- доцент кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту, к.н.держ.упр.  Ляшевська О.І. 

Секретар – викладач-методист факультету цивільного захисту майор 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



 

служби цивільного захисту Юрченко О.О. 

1.1.2. комісія № 2 за освітнім ступенем "магістр" зі спеціальності 263 

"Цивільна безпека", спеціалізації -  управління у сфері цивільного захисту, 

цивільний захист  (ауд. 904): 

Голова – перший заступник начальника ГУ ДСНС України у Харківській 

області Чабань С.Г. 

Заступник голови –  начальник кафедри управління та організації 

діяльності у сфері цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту, 

д.т.н., с.н.с. Тютюник В.В. 

 Члени комісії:  

 -  професор кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних 

технологій, д.т.н., с.н.с. Соболь О.М.; 

 - доцент кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту, к.т.н., доцент Писклакова О.О.; 

- викладач кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту, к.н. держ.упр. Григоренко Н.В. 

Секретар – лаборант кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту Лисенко С.М. 

1.1.3. комісія № 3 за освітнім ступенем "магістр" зі спеціальності  074 

"Публічне управління та адміністрування", спеціалізація - державне 

управління у сфері цивільного захисту (ауд. 4):  

Голова – ректор Національного університету цивільного захисту 

України, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, д.н.держ.упр., 

професор Садковий В.П. 

Заступник голови -  завідувач кафедри публічного адміністрування у 

сфері цивільного захисту, д.н.держ.упр., професор Майстро С.В. 

Члени комісії: 

- начальник навчально-науково-виробничого центру, д.н.держ.упр., 

професор Домбровська С.М.; 

-   професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту, д.н.держ.упр., професор Крюков О.І. 

Секретар  – провідний науковий співробітник наукового відділу з 

проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-

виробничого центру, к.н.держ.упр. Помаза-Пономаренко А.Л. 

1.1.4. комісія  № 4 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170201 "Цивільний захист" (ауд. 501, 503): 

Голова – начальник відділу техногенної безпеки  управління 

державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту ГУ ДСНС України у Харківській області 

підполковник  служби цивільного захисту  Губарь О.Г.   

Заступник голови – начальник кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності підполковник служби цивільного захисту, к.пед.н., доцент 

Островерх О.О.  

Члени комісії:  

- заступник начальника кафедри наглядово-профілактичної діяльності 



 

підполковник служби цивільного захисту, к.т.н., с.н.с. Савченко О.В.; 

- заступник начальника навчально-методичного відділу, к.т.н., 

підполковник служби цивільного захисту Журавський М.М.; 

- викладач кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту факультету цивільного захисту, к.н.держ.упр., капітан 

служби цивільного захисту Харламова Ю.Є. 

 Секретар – старший викладач кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності підполковник  служби цивільного захисту  Ковалевська Т.М. 

            1.1.5. комісія  № 5 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170201 "Цивільний захист", спеціалізація - експлуатація 

телекомунікаційних систем та мереж (ауд. 811): 

Голова – заступник начальника управління організації заходів 

цивільного захисту ГУ ДСНС України у Харківській області полковник 

служби цивільного захисту Єфремов В.І. 

Заступник голови – начальник кафедри організації та технічного 

забезпечення аварійно-рятувальних робіт підполковник служби цивільного 

захисту, к.т.н., доцент Собина В.О. 

Члени комісії:  

- доцент кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт полковник служби цивільного захисту, к.військ.н. 

Неклонський І.М.; 

- викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності полковник 

служби цивільного захисту Данілін О.М. 

 - доцент кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт, к.т.н., доцент Рагімов С.Ю. 

Секретар – лаборант кафедри організації та технічного забезпечення 

аварійно-рятувальних робіт Гиря І.І. 

1.1.6.  комісія № 6 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170201 "Цивільний захист", спеціалізація - інженерне забезпечення 

саперних, піротехнічних та вибухових робіт (ауд. 708): 

Голова – начальник управління організації піротехнічних робіт та 

гуманітарного розмінування   Департаменту реагування на надзвичайні 

ситуації апарату ДСНС України полковник служби цивільного захисту 

Бондарь О.В. 

          Заступник голови – начальник факультету цивільного захисту 

полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Удянський М.М. 

Члени комісії:  

- начальник кафедри піротехнічної та спеціальної  підготовки 

полковник  служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Толкунов І.О.; 

- доцент кафедри піротехнічної та спеціальної  підготовки, к.т.н., 

доцент Іванець Г.В.; 

- старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 

підполковник служби цивільного захисту Стецюк Є.І.; 

- викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Смирнов О.М. 

 Секретар – лаборант кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 



 

Сіроштан О.Ф. 

          1.2. Факультет оперативно-рятувальних сил: 

          1.2.1. комісія  № 7 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека" (ауд. 605): 

  Голова –  начальник  відділу організації пожежогасіння та роботи з 

об’єктовими підрозділами  управління реагування на надзвичайні ситуації 

Головного управління  ДСНС України у Харківській області підполковник 

служби цивільного захисту Малежик О.В. 

 Заступник голови – начальник кафедри інженерної та аварійно-

рятувальної техніки підполковник  служби цивільного захисту, к.т.н., доцент 

Калиновський А.Я. 

Члени комісії:  

- доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки майор 

служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Виноградов С.А.; 

 - викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів та 

технологій майор служби цивільного захисту, к.т.н. Афанасенко К.А.  

            - професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки, д.т.н., 

професор  Ларін О.М.;      

     - доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, к.т.н., 

доцент Аветісян В.Г. 

Секретар – викладач кафедри інженерної та аварійно-рятувальної 

техніки старший лейтенант служби цивільного захисту Коваленко Р.І. 

1.2.2. комісія  № 8  за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека" (ауд. 309): 

Голова – заступник начальника ОКЦ з питань оперативного реагування 

ГУ ДСНС України у Харківській області, підполковник служби цивільного 

захисту Пономаренко Ю.О. 

Заступник голови –  начальник факультету оперативно-рятувальних 

сил полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Титаренко А.В. 

Члени підкомісії:  

- доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки полковник 

служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Бородич П.Ю.; 

- доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки, к.т.н., доцент 

Безуглов О.Є. 

- доцент кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій, к.фіз.-мат.н., доцент Тесленко О.О.; 

          Cекретар – викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки 

Молодика Є.А. 

           1.2.3. комісія  № 9 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека",   спеціалізація -  пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи (ауд. 308): 

 Голова – заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації 

ГУ ДСНС України в Харківській області, полковник служби цивільного 

захисту Торяник А.О. 

Заступник голови – начальник кафедри пожежної та рятувальної 



 

підготовки полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Ковальов П.А. 

Члени підкомісії:  

- заступник начальника кафедри пожежної та рятувальної підготовки, 

майор служби цивільного захисту, канд. техн. наук, с.н.с. Пономаренко Р.В.; 

- викладач кафедри пожежної профілактики в населених пунктах, 

к.т.н., підполковник  служби цивільного захисту Пирогов О.В.; 

- доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки, к.т.н. 

Ковальов О.О. 

Cекретар – викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Іщук В.М. 

1.2.4. комісія № 10 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека" (ауд. 402): 

 Голова – старший помічник начальника чергової зміни (з питань 

оперативного реагування) ОКЦ ГУ ДСНС України у  Харківській області 

підполковник служби цивільного захисту Чернишенко О.Б. 

Заступник голови – начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент 

Лісняк А.А. 

Члени комісії:  

- доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Рудаков С.В., 

- доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки факультету 

майор служби цивільного захисту   Чернуха А.А.; 

- доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

капітан служби цивільного захисту, к.т.н. Дубінін Д.П.; 

- професор кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, 

к.т.н., професор Сенчихін Ю.М.  

Секретар – викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт капітан служби цивільного захисту Остапов К.М. 

1.2.5. комісія  № 11 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.051301 "Хімічна технологія"  (ауд. 021): 

Голова – професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології,  

д.т.н., доцент Кірєєв О.О. 

Заступник голови – начальник кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології полковник служби цивільного захисту,  к.т.н., доцент Тарахно О.В.  

Члени комісії:  

- професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, д.х.н., 

професор Калугін В.Д.;  

- професор  кафедри спеціальної хімії та хімічної технології,  д.т.н., 

с.н.с.  Скородумова О.Б. 

Секретар – доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 

к.т.н. Чиркіна М.А. 

1.3. Соціально-психологічний факультет: 

1.3.1. комісія № 12  за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.030102 "Психологія"; за освітнім ступенем "магістр" зі спеціальності  053 

"Психологія", спеціалізація -  екстремальна та кризова психологія (ауд. 48): 



 

Голова – професор кафедри психології діяльності в особливих умовах, 

д. психол.н., професор Балабанова Л.М. 

          Заступник голови – начальник кафедри психології діяльності в 

особливих умовах полковник служби цивільного захисту, д.біол.н., професор  

Перелигіна Л.А.   

     Члени комісії:  

          - проректор з навчальної та методичної роботи, к. психол.н., професор 

Назаров О.О.; 

 - доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, к. психол.н., доцент 

Кучеренко С.М.; 

 - доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, к. психол.н., доцент 

Ільїна Ю.Ю. 

 Секретар – завідувач навчальної лабораторії кафедри психології 

діяльності в особливих умовах Юдіна Т.О. 

1.3.2. комісія № 13  за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.030102 "Психологія" (ауд. 41): 

 Голова – завідувач кафедри психології Харківської державної академії 

культури, д. психол.н., професор Большакова А.М. 

 Заступник голови – професор  кафедри соціальних і гуманітарних 

дисциплін полковник служби цивільного захисту, д.ф.н., професор  Рябініна О.В. 

 Члени комісії:  

  - професор кафедри психології діяльності в особливих умовах, 

д.соц.н., професор  Скориніна-Погребна О.В.; 

          - доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 

к.психол.н., доцент  Афанасьєва Н.Є.; 

         - доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах,  

к.психол.н., доцент  Сергієнко Н.П. 

         Секретар – старший викладач кафедри психології діяльності в 

особливих умовах, к. психол.н. Світлична Н.О. 

 1.4. Факультет пожежної безпеки: 

 1.4.1. комісія № 14 за освітнім ступенем "магістр" зі спеціальності 

261 "Пожежна безпека", спеціалізація - пожежна безпека (ауд. 12):  

Голова – начальник науково-методичного центру начальних закладів 

сфери цивільного захисту. к.т.н., доцент Уваров Ю.В. 

Заступник голови  – начальник кафедри пожежної профілактики в 

населених пунктах полковник служби цивільного захисту, д.т.н., професор 

Чуб І.А. 

 Члени комісії:  

- начальник кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних 

технологій полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Дерев'янко О.А.; 

- начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій підполковник служби цивільного захисту, д.т.н., с.н.с  Ключка Ю.П.; 

- заступник начальника кафедри пожежної профілактики в населених 

пунктах полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент  Луценко Ю.В. 

 Секретар – старший викладач кафедри пожежної профілактики в 



 

населених пунктах,  к.т.н. Горносталь С.А. 

  1.4.2. комісія  № 15 за освітнім ступенем "бакалавр"  зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека"  (ауд. 32):  

          Голова –  начальник Немишлянського РВ ГУ ДСНС України у 

Харківській області підполковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент   

Васильєв О.Б. 

Заступник голови – начальник кафедри пожежної профілактики в 

населених  пунктах  полковник  служби  цивільного   захисту, д.т.н.,     

професор Чуб І.А. 

 Члени комісії: 

    - заступник начальника кафедри автоматичних систем безпеки та 

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

доцент Христич В.В.; 

- старший викладач кафедри пожежної профілактики в населених 

пунктах підполковник служби цивільного захисту Яровий Є.А.; 

- доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах, к.т.н., 

доцент Важинський С.Е.; 

- доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах, к.т.н., 

доцент Курська Т.М. 

            Секретар – доцент кафедри пожежної профілактики в населених 

пунктах, к.т.н., доцент Максимова М.О. 

           1.4.3. комісія № 16 за освітнім ступенем "бакалавр"  зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека"  (ауд. 39): 

             Голова – заступник начальника науково-методичного центру 

навчальн6их закладів сфері цивільного захисту – начальник відділу науково-

методичного забезпечення професійної освіти полковник служби цивільного 

захисту, к.т.н., доцент Стельмах О.А. 

 Заступник голови – заступник начальника кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах полковник  служби цивільного захисту,       

к.т.н., доцент Луценко Ю.В. 

Члени комісії:  

 - доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах 

полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Петухова О.А.; 

 - доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах капітан 

служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Миргород О.В.; 

 - головний науковий співробітник наукового відділу з проблем 

цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного 

центру, д.т.н., с.н.с. Басманов О.Є.; 

              - викладач кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних 

технологій підполковник служби цивільного захисту Антошкін О.А. 

             Секретар – викладач кафедри пожежної профілактики в населених 

пунктах Олійник О.Л. 

           1.4.4. комісія № 17 за освітнім ступенем "бакалавр"  зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека"  (ауд. 51):  

 Голова – начальник відділу пожежної безпеки Управління державного 



 

нагляду та контролю ГУ ДСНС України у Харківській області підполковник 

служби цивільного захисту Данілов А.А. 

Заступник голови – заступник начальник кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об’єктів та технологій полковник служби цивільного 

захисту, к.т.н., доцент Олійник В.В.;  

Члени комісії:  

  - доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних 

технологій полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент Дурєєв В.О.; 

-  викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій майор служби цивільного захисту Гарбуз С.В.; 

- старший викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів 

та технологій, к.т.н. Роянов О.М. 

          Секретар – завідувач лабораторії (навчальної) кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об’єктів та технологій Токар М.М. 

          1.4.5. комісія № 18 за освітнім ступенем "бакалавр"  зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека"  (ауд. 38): 

Голова – начальник ДПРЧ-18 Московського району Головного 

управління ДСНС України у Харківській області підполковник служби 

цивільного захисту Бондаренко В.С. 

Заступник голови – начальника кафедри пожежної і техногенної 

безпеки об’єктів та технологій підполковник служби цивільного захисту, 

д.т.н., с.н.с. Ключка Ю.П.  

Члени комісії  :  

- проректор з персоналу полковник служби цивільного захисту, д.т.н., 

доцент Попов В.М.;  

- професор кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій полковник служби цивільного захисту, к.х.н., доцент      

Михайлюк О.П.  

 - доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних 

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

Бондаренко С.М.; 

           - старший викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів 

та технологій підполковник служби цивільного захисту,  к.т.н. Липовий В.О. 

 Секретар – лаборант кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів 

та технологій Сушко І.В.  

 1.4.6. комісія № 19 за освітнім ступенем "бакалавр"  зі спеціальності 

6.170203 "Пожежна безпека"  (ауд. 35): 

 Голова – заступник начальника Харківського міського відділу ГУ 

ДСНС України у Харківській області підполковник служби цивільного 

захисту Мазур Л.О. 

Заступник голови –  начальник кафедри автоматичних систем безпеки  

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

доцент  Дерев'янко О.А.  

 

Члени комісії:  



 

- начальник центру інформаційних технологій полковник служби 

цивільного захисту, к.т.н.  Піксасов М.М.; 

- доцент кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій, к.х.н., доцент Коровникова Н.І.; 

- доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах, к.т.н., 

доцент Пушкаренко А.С. 

          Секретар – завідувач навчальної лабораторії кафедри автоматичних 

систем безпеки та інформаційних технологій Могильніков О.М. 

            1.5. Факультет техногенно-екологічної безпеки: 

 1.5.1. комісія № 20 за освітнім ступенем "бакалавр" зі спеціальності 

6.170202 "Охорона праці";  за освітнім ступенем "магістр" зі спеціальності 

263 "Цивільна безпека", спеціалізація - охорона праці (ауд. 21а): 

Голова –  Начальник управління нагляду промисловості і на об’єктах 

підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Харківській 

області Гевоян В.С. 

Заступник голови – професор кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, д.н.держ.упр., професор Древаль Ю.Д. 

Члени комісії: 

- начальник навчально-методичного відділу полковник служби 

цивільного захисту, к.т.н., доцент Морозов А.І.; 

- декан факультету техногенно-екологічної безпеки, к.т.н., доцент 

Мєтєльов О.В.; 

- доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 

к.пед.н., доцент Шароватова О.П.; 

- викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 

к.в.н., доцент Малько О.Д.; 

Секретар – лаборант кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки Колошко Ю.В. 

 1.5.3. комісія № 21 за освітнім ступенем "бакалавр"  зі спеціальності 

6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування"; за освітнім ступенем "магістр"  зі спеціальності  101 

"Екологія", спеціалізація - екологічна безпека (ауд. 13а). 

Голова – начальник Харківського регіонального управління водних 

ресурсів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів  

Жук В.М. 

  Заступник голови – завідувач кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, к.т.н., доцент Артем’єв С.Р.  

Члени комісії: 

- доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, 

к.х.н., с.н.с Лобойченко В.М.;  

- доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, 

к.т.н., доцент Рибалова О.В.; 

- доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, 

к.т.н., доцент Сарапіна М.В. 



 

 Секретар – завідувач лабораторії (з охорони праці) кафедри охорони 

праці та техногенно-екологічної безпеки Ільєвська Ю.А. 

 1.6. Факультети цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, 

соціально-психологічний, пожежної безпеки, техногенно-екологічної 

безпеки: 

1.6.1. комісія №  22: 

 -  для прийняття комплексного екзамену за освітнім ступенем 

"бакалавр"  з дисциплін "Фізична культура" та "Рятувальна підготовка" за 

спеціальністю 6.170201 "Цивільний захист"; 

  - для прийняття комплексного екзамену за освітнім ступенем 

"бакалавр"   з дисциплін "Фізична культура" та "Пожежно-рятувальна 

підготовка" за спеціальністю 6.170203 "Пожежна безпека";   

 - для прийняття екзамену за освітнім ступенем "бакалавр"  з 

дисципліни "Фізична культура" за  спеціальностями: 6.030102 "Психологія",  

6.170202 "Охорона праці", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування", 6.051301 "Хімічна 

технологія"  (ауд. 22а): 

 Голова  – проректор-начальник відділу організації служби полковник 

служби цивільного захисту, д.т.н., доцент Семків О.М.  

 Заступник голови – начальник кафедри фізичної підготовки 

полковник служби цивільного захисту, заслужений тренер України, 

к.психол.н., доцент  Краснокутський М.І.  

 Члени комісії:  

 - викладач кафедри фізичної підготовки Колоколов В.О.; 

             - доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки, к.т.н., майор 

служби цивільного захисту Мелещенко Р.Г.; 

 - доцент кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт, к.т.н., доцент Рагімов С.Ю. 

 Секретар – командир навчального взводу капітан служби цивільного 

захисту  Хмелюк О.В. 

 2. Відповідальними за підготовку службової документації для 

проведення засідань екзаменаційних комісій від навчально-методичного 

відділу призначити: начальника навчально-методичного відділу полковника  

служби цивільного захисту, к.т.н., доцента МОРОЗОВА А.І.; заступника  

начальника навчально-методичного відділу  підполковника служби цивільного 

захисту, к.т.н. ЖУРАВСЬКОГО М.М.; старшого викладача-методиста навчально-

методичного відділу підполковника  служби цивільного захисту ЗИМОГЛЯД Л.Г. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної 

та методичної роботи  НАЗАРОВА О.О. 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                            В.П. Садковий 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор  

з навчальної та методичної роботи  

 

 

О.О. Назаров 

Начальник відділу  

адміністративної роботи 

підполковник служби цивільного захисту 

 

 

 

С.С. Щербак 

Начальник юридичного сектора  

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 
30.09.2017 
 

 

 


