
 

 

 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

30.01.2017      м. Харків               № 25  . 

.  

 

 

Про проведення конкурсу  

«Кращий науковець року» 
 

З метою підтримання інтелектуальної творчої діяльності, підвищення 

ролі науковців та висвітлення їх найважливіших результатів діяльності 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. До 01 квітня 2017 року провести конкурс «Кращий науковець року» 

(далі – Конкурс) серед наукових і науково-педагогічних працівників 

Національного університету цивільного захисту України згідно з Порядком 

проведення Конкурсу, затвердженим наказом НУЦЗ України № 18 від 

01.02.2016. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення 

Конкурсу (додаток 1). 

3. Конкурсній комісії до 15 квітня 2017 року визначити переможців 

Конкурсу та надати матеріали до Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій для їх заохочення з нагоди святкування Дня науки України. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи – начальника науково-дослідного центру 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 –  

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 

Горінова 

30.01.2017 



 

 

      Додаток 1  

до наказу НУЦЗ України  

 30.01.2017 №  25  .     

СКЛАД 

конкурсної комісії конкурсу «Кращий науковець року» 

серед наукових і науково-педагогічних працівників 

Національного університету цивільного захисту України 

 

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 комісії  

 

 Секретар комісії  

 

ГОРІНОВА  

Вікторія Валеріївна 

науковий співробітник відділу організації науково-

дослідної роботи науково-дослідного центру, 

кандидат наук з державного управління, лейтенант 

служби цивільного захисту  

 

 Члени комісії: 

 

ЛЄБЄДЄВА  

Світлана Юріївна 

начальник науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології науково-

дослідного центру, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник, полковник служби 

цивільного захисту 

 

МИХАЙЛЮК  

Андрій Олександрович 

начальник докторантури, ад’юнктури, кандидат 

технічних наук, старший науковий співробітник, 

підполковник служби цивільного захисту 

 

РИБКА  

Євгеній Олексійович 

заступник начальника науково-дослідного центру –

начальник відділу організації науково-дослідної 

роботи науково-дослідного центру, кандидат 

технічних наук, майор служби цивільного захисту 

 

ШВЕДУН  

Вікторія Олександрівна 

начальник наукового відділу з проблем управління 

у сфері цивільного захисту навчально-науково-

виробничого центру, кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник 

 

 


