
 

 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

              31.03.2017           м. Харків              №        78     . 

               

                                  

Про організацію занять  

з навчального курсу  

«Швидка психологічна допомога» 

             

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 

№ 796 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності», Статуту 

Національного університету цивільного захисту України та з метою 

організації навчання за курсом «Швидка психологічна допомога» 

 

НАКАЗУЮ: 

          1. Начальнику науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової 

психології науково-дослідного центру полковнику служби цивільного захисту 

ЛЄБЄДЄВІЙ Світлані Юріївні: 

1.1. Сформувати навчальну групу слухачів на підставі укладених 

договорів; 

1.2. Забезпечити проведення занять за навчальним курсом «Швидка 

психологічна допомога» з 31 березня по 26 травня 2017 року; 

1.3. Забезпечити контроль за виконанням навчального плану, програми 

та за якістю проведення занять зі слухачами навчального курсу; 

1.4. Проводити роботу і здійснювати контроль за дотриманням 

нормативно-правових документів та інструкцій з питань охорони праці на 

заняттях з навчального курсу; 

1.5. За підсумками навчання, у разі успішного складання заліку, 

забезпечити видачу сертифікатів про проходження навчального курсу.  

          2. Для проведення занять на базі Національного університету 

цивільного захисту України призначити: старшого наукового співробітника 

науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології науково-

дослідного центру майора служби цивільного захисту ОВСЯННІКОВУ Яніну 

Олександрівну, старшого наукового співробітника науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



капітана служби цивільного захисту ПОХІЛЬКО Діану Сергіївну, провідного 

наукового співробітника науково-дослідної лабораторії екстремальної та 

кризової психології науково-дослідного центру ХРИСТЕНКА Віталія 

Євгеновича, наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру ЦОКОТУ 

Вікторію Ризванівну. 

           3. Начальнику навчально-методичного відділу полковнику служби 

цивільного захисту МОРОЗОВУ Андрію Івановичу розробити робочий 

навчальний план та розклад занять у період з 31.03.2017 року по 26.05.2017 

року. 

          4. Призначити комісію для прийняття заліку у складі: 

ОВСЯННІКОВА 

Яніна 

Олександрівна 

старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та кризової психології науково-

дослідного центру, майор служби цивільного захисту, 

голова комісії. 

Члени комісії: 

ПОХІЛЬКО 

Діана Сергіївна 

старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та кризової психології науково-

дослідного центру, капітан служби цивільного захисту; 

ЦОКОТА 

Вікторія 

Різванівна 

наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології науково-дослідного 

центру. 

5. Начальнику відділу економіки і фінансів (головному бухгалтеру) 

підполковнику служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВІЙ Ларисі Іванівні 

забезпечити погодинну оплату науковим та науково-педагогічним 

працівникам, які проводять заняття зі слухачами навчального курсу «Швидка 

психологічна допомога» з коштів, отриманих від слухачів за навчання згідно 

законодавства. 

          6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи – начальника науково-дослідного центру полковника служби 

цивільного захисту АНДРОНОВА Володимира Анатолійовича. 

 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                             В.П.Садковий 
 

 

 

 


