
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

    30 січня 2018 року   м. Харків            №      12     . 

 

Про проведення конкурсу на звання 

„Кращий викладач року”  

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу "Кращий викладач року" 

серед науково-педагогічних працівників Національного університету 

цивільного захисту України (далі – Конкурс), затвердженого наказом НУЦЗ 

України №30 від 12.02.2016 року, та з метою підвищення якості освіти в 

університеті, підтримання інтелектуальної творчої діяльності та підвищення 

ролі викладачів, висвітлення їх найважливіших результатів діяльності та 

стимулювання творчої праці науково-педагогічних працівників 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати Конкурс на звання «Кращий викладач року» та провести 

за підсумками навчального року в два етапи: 

1.1. перший етап з 05 лютого до 31 травня 2018 року на факультетах та 

кафедрах;  

1.2. другий етап з 01 червня до 25 серпня 2018 року на базі Університету 

за результатами 1-го етапу Конкурсу.  

2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення 2-го етапу 

Конкурсу (додаток 1). 

3. Голові конкурсної комісії до 28 серпня 2018 року підготувати звіт та 

надати пропозиції до проекту наказу НУЦЗ України, щодо заохочення 

переможців 2-го етапу конкурсу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Назарова О.О., проректора 

з навчальної та методичної роботи. 

 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту    В.П.Садковий 

 

 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



    Додаток № 1 

до наказу НУЦЗ України 

   від  30.01.2018 № 12         

СКЛАД 

конкурсної комісії для проведення Конкурсу "Кращий викладач року" 

серед науково-педагогічних працівників 

Національного університету цивільного захисту України 

 

НАЗАРОВ  

Олег Олександрович 

 

проректор з навчальної та методичної роботи, 

голова комісії 

УВАРОВ  

Юрій Володимирович 

начальник науково-методичного центру навчальних 

закладів сфери цивільного захисту, заступник 

голови комісії 

СЕРГІЄНКО  

Олександр 

Олександрович 

викладач-методист навчально-методичного відділу, 

капітан служби цивільного захисту, секретар комісії 

 Члени комісії: 

КУЛЄШОВ  

Микола Миколайович 

професор кафедри управління та організації 

діяльності у сфері цивільного захисту 

МИХАЙЛЮК  

Олександра Петрівна 

професор кафедри пожежної і техногенної безпеки 

об'єктів та технологій, полковник служби 

цивільного захисту 

МОРОЗОВ 

Андрій Іванович 

начальник навчально-методичного відділу, 

полковник служби цивільного захисту 

ПЕРЕЛИГІНА  

Ліна Анатоліївна 

начальник кафедри психології діяльності в 

особливих умовах, полковник служби цивільного 

захисту 

СЕНЧИХІН 

Юрій Миколайович 

професор кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт 

ШАРОВАТОВА 

Олена Павлівна 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки 

 


