
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“ 26“__червня   2018_ р.                             м. Харків             №      105      .  

 

Про проведення конкурсу на 

заміщення посад науково-

педагогічних працівників 
 

 

У відповідності з вимогами Закону України від 01 липня 2014 року 

№ 1556-VІІ “Про вищу освіту”, наказу МОН України від 05 жовтня 2015 року 

№ 1005 “Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів)” (в редакції від 26.11.2015 

року № 1230), Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів) Національного університету цивільного 

захисту України, введеного в дію наказом ректора університету від 

30.05.2016 року №112 та з метою організації та проведення конкурсу на 

заміщення посад науково-педагогічних працівників   

 

Н А К А З У Ю:  

 

1. Оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників Національного університету цивільного захисту України (далі - 

Конкурс): 

1.1. завідувач кафедри мовної підготовки; 

1.2. завідувач кафедри менеджменту; 

1.3. завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін; 

1.4. професор кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту; 

1.5. професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки; 

1.6. професор кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт; 

1.7. професор кафедри фізико-математичних дисциплін – 2 вакансії; 

1.8. професор кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін (0.75 

посадового окладу); 

1.9. доцент кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту; 

ДСНС УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 
 



1.10. доцент кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт; 

1.11. доцент кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт (0.5 посадового окладу) – 2 вакансії  

1.12. доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки; 

1.13. доцент кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту; 

1.14. доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології; 

1.15. доцент кафедри фізико-математичних дисциплін; 

1.16. доцент кафедри фізико-математичних дисциплін (0.5 посадового 

окладу) – 2 вакансії; 

1.17. доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки – 

4 вакансії; 

1.18. доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін – 4 вакансії; 

1.19. доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки (0.5 

посадового окладу); 

1.20. доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт; 

1.21. доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах; 

1.22. доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних 

технологій – 2 вакансії; 

1.23. доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки; 

1.24. доцент кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 

технологій – 2 вакансії; 

1.25. доцент кафедри менеджменту; 

1.26. старший викладач кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту – 2 вакансії; 

1.27. старший викладач кафедри організації та технічного забезпечення 

аварійно-рятувальних робіт; 

1.28. старший викладач кафедри мовної підготовки; 

1.29. старший викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки; 

1.30. старший викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів 

та технологій; 

1.31. старший викладач кафедри фізичної підготовки; 

1.32. викладач кафедри управління та організації діяльності у сфері 

цивільного захисту; 

1.33. викладач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту; 

1.34. викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки; 

1.35. викладач кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки; 

1.36. викладач кафедри пожежної профілактики в населених пунктах (0.75 

посадового окладу); 

1.37. викладач кафедри мовної підготовки; 

1.38. викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки; 

1.39. викладач кафедри фізичної підготовки; 



1.40. викладач кафедри фізико-математичних дисциплін (0.5 посадового 

окладу); 

1.41. викладач кафедри менеджменту (0.5 посадового окладу). 

 

2. Для проведення Конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників Національного університету цивільного захисту України 

призначити конкурсну комісію у складі: 

 

НАЗАРОВ  

Олег Олександрович  

проректор з навчальної та методичної роботи, 

голова комісії 

 

СЕРГІЄНКО  

Олександр Олександрович 

викладач-методист навчально-методичного 

відділу, 

майор служби цивільного захисту, секретар 

комісії  

 Члени комісії: 

АНДРОНОВ  

Володимир Анатолійович 

проректор з наукової роботи, полковник служби 

цивільного захисту 

ПОПОВ  

Вадим Михайлович 

проректор з персоналу, полковник служби 

цивільного захисту 

МОРОЗОВ  

Андрій Іванович 

начальник навчально-методичного відділу, 

полковник служби цивільного захисту 

РОМІН  

Андрій Вячеславович 

начальник факультету пожежної безпеки, 

полковник служби цивільного захисту 

ТИТАРЕНКО  

Андрій Вікторович 

начальник факультету оперативно-рятувальних 

сил, полковник служби цивільного захисту  

КУФЛІЄВСЬКИЙ  

Андрій Станіславович 

начальник соціально-психологічного факультету, 

полковник служби цивільного захисту  

УДЯНСЬКИЙ  

Микола Миколайович 

начальник факультету цивільного захисту, 

полковник служби цивільного захисту 

МЄТЄЛЬОВ  

Олександр Володимирович 

декан факультету техногенно-екологічної безпеки 

МОЛОДИКА 

Євгеній Анатолійович 

голова профспілкового комітету 

ДОМБРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна 

начальник навчально-науково-виробничого 

центру 

ТЮТЮНИК  

Вадим Володимирович 

начальник кафедри управління та організації 

діяльності у сфері цивільного захисту, полковник 

служби цивільного захисту  



ТОЛКУНОВ  

Ігор Олександрович 

начальник кафедри піротехнічної та спеціальної 

підготовки, полковник служби цивільного 

захисту 

СОБИНА  

Віталій Олександрович 

начальник кафедри організації та технічного 

забезпечення аварійно-рятувальних робіт, 

підполковник служби цивільного захисту 

ЛІСНЯК  

Андрій Анатолійович 

начальник кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт, полковник служби 

цивільного захисту 

КАЛИНОВСЬКИЙ  

Андрій Якович 

начальник кафедри інженерної та аварійно-

рятувальної техніки, підполковник служби 

цивільного захисту 

КОВАЛЬОВ  

Павло Анатолійович 

начальник кафедри пожежної та рятувальної 

підготовки, полковник служби цивільного 

захисту 

ТАРАХНО  

Олена Віталіївна 

начальник кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, полковник служби цивільного захисту 

РЯБІНІНА  

Олена Володимирівна 

начальник кафедри соціальних і гуманітарних 

дисциплін, полковник служби цивільного захисту 

ДЕРЕВ’ЯНКО  

Олександр Анатолійович 

начальник кафедри автоматичних систем безпеки 

та інформаційних технологій, полковник служби 

цивільного захисту 

ЧУБ  

Ігор Андрійович 

начальник кафедри пожежної профілактики в 

населених пунктах, полковник служби 

цивільного захисту 

КЛЮЧКА  

Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної 

безпеки об’єктів та технологій, підполковник 

служби цивільного захисту 

КРАСНОКУТСЬКИЙ 

Микола Іванович 

начальник кафедри фізичної підготовки, 

полковник служби цивільного захисту 

МАЙСТРО  

Сергій Вікторович 

завідувач кафедри публічного адміністрування у 

сфері цивільного захисту 

АРТЕМ`ЄВ  

Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки 

 

 3. Секретарю конкурсної комісії забезпечити розміщення оголошення про 

проведення Конкурсу, терміни та умови його проведення на офіційному веб-

сайті університету, а для конкурсного відбору на посади завідувачів кафедр 

оголошення додатково опублікувати у друкованих засобах масової інформації. 

 



4. Конкурсній комісії: 

 провести протягом 30 календарних днів із дня виходу оголошення у 

засобах масової інформації та його розміщення на офіційному веб-сайті 

університету відбір пропозицій щодо претендентів на  заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників, кандидатури яких відповідають 

вимогам чинного законодавства; 

 після закінчення строку подачі заяв впродовж 5 робочих днів 

розглянути подані документи, і претендентів, які відповідають вимогам 

оголошеного конкурсу та направити їх на кафедру (факультет) для 

обговорення; 

 зібрати висновки кафедр (факультетів) про професійні та особисті 

якості претендентів; 

 розглянути кандидатури претендентів та подані їм документи на 

засіданні конкурсної комісії; 

 ознайомити претендентів з висновками за результатами 

попереднього обговорення та рекомендаціями конкурсної комісії до початку 

засідання Вченої ради; 

 надати відповідні матеріали по кожній кандидатурі на розгляд 

питання на засіданні Вченої ради університету (факультету).  
 

  

 

Ректор університету  

генерал-лейтенант служби цивільного захисту   В.П. Садковий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


