
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

_       4 січня 2018 року _     м. Харків      № _ 2_ 

 
Про призначення наукових  
керівників, відповідальних 
виконавців та виконавців 
науково-дослідних та 
дослідно-конструкторської робіт 
 

Відповідно до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
«Про вищу освіту», наказу ДСНС України від 30.07.2013 № 495 «Про затвердження 
положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС 
України» 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Призначити наукового керівника, відповідального виконавця та 
виконавців науково-дослідної роботи «Розробка стандартних оперативних 
процедур (СОП) з питань гуманітарного розмінування відповідно до вимог 
міжнародних стандартів із протимінної діяльності»: 

- науковий керівник – полковник служби цивільного захисту 
ТОЛКУНОВ Ігор Олександрович, начальник кафедри піротехнічної та 
спеціальної підготовки факультету цивільного захисту; 

- відповідальний виконавець – підполковник служби цивільного захисту 
СТЕЦЮК Євген Ігорович, старший викладач кафедри піротехнічної та 
спеціальної підготовки факультету цивільного захисту; 

- виконавець – СТРІЛЕЦЬ Віктор Маркович, старший науковий 
співробітник навчальної науково-дослідної лабораторії піротехнічних та 
спеціальних робіт кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету 
цивільного захисту; 

- виконавець – ІВАНЕЦЬ Григорій Володимирович, доцент кафедри 
піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту; 

- виконавець – СМИРНОВ Олег Миколайович, старший викладач 
кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного 
захисту; 

- виконавець – рядовий служби цивільного захисту ШЕПЕЛЄВ Іван 
Валерійович, курсант 3 курсу факультету цивільного захисту. 
 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



2. Призначити наукового керівника, відповідального виконавця та 
виконавців науково-дослідної роботи «Провести дослідження та розробити 
технічні вимоги щодо облаштування смуги психологічної підготовки 
рятувальників та методику проведення занять на ній»: 

- науковий керівник – АБРАМОВ Юрій Олексійович, головний науковий 
співробітник науково-дослідного центру; 

- відповідальний виконавець – підполковник служби цивільного захисту 
СОБИНА Віталій Олександрович, начальник кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту; 

- виконавець – СТРІЛЕЦЬ Віктор Маркович, старший науковий 
співробітник навчальної науково-дослідної лабораторії піротехнічних та 
спеціальних робіт кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету 
цивільного захисту; 

- виконавець – полковник служби цивільного захисту  
КОЛЄНОВ Олександр Миколайович, заступник начальника факультету 
оперативно-рятувальних сил; 

- виконавець – майор служби цивільного захисту ПОБІДАШ Андрій 
Юрійович, учений секретар; 

- виконавець – майор служби цивільного захисту ТАРАДУДА Дмитро 
Віталійович, заступник начальника кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту; 

- виконавець – полковник служби цивільного захисту  
НЕКЛОНСЬКИЙ Ігор Михайлович, доцент кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту; 

- виконавець – полковник служби цивільного захисту  
СОКОЛОВ Дмитро Львович, доцент кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту. 

3. Призначити наукового керівника, відповідального виконавця та 
виконавців дослідно-конструкторської роботи «Розробка програмного 
забезпечення з формування «Картки обліку пожежі»»: 

- науковий керівник – полковник служби цивільного захисту  
ПІКСАСОВ Михайло Михайлович, начальник центру інформаційних 
технологій; 

- відповідальний виконавець – майор служби цивільного захисту  
РИБКА Євгеній Олексійович, заступник начальника центру-начальник відділу 
організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру; 

- виконавець – підполковник служби цивільного захисту  
БУДАНОВ Олександр Володимирович, начальник відділу інформатизації та 
комп’ютерних систем навчання центру інформаційних технологій; 

- виконавець – ЗОЛОЧЕВСЬКА Тетяна Григорівна, інженер з науково-
технічної інформації відділу інформатизації та комп`ютерних систем навчання 
центру інформаційних технологій; 

- виконавець – старший лейтенант служби цивільного захисту 
ГОРІНОВА Вікторія Валеріївна, старший науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру; 



- виконавець – МОНАСТИРЕЦЬКИЙ Сергій Євгенович, інженер з 
комп'ютерних систем відділу інформаційно-технічного забезпечення центру 
інформаційних технологій; 

- виконавець – підполковник служби цивільного захисту  
ОСТРОВЕРХ Ольга Олександрівна, начальник кафедри наглядово-
профілактичної діяльності факультету цивільного захисту; 

- виконавець – ПОСПЄЛОВ Борис Борисович, науковий співробітник 
відділу організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру; 

- виконавець – підполковник служби цивільного захисту  
ЯРОВИЙ Євгеній Анатолійович, старший викладач кафедри пожежної 
профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки; 

- виконавець – старший лейтенант служби цивільного захисту  
КАРПЕЦЬ Костянтин Михайлович, провідний науковий співробітник 
наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної 
безпеки науково-дослідного центру. 

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



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 

Рибка 

02.01.2018 


