
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“ 27 “          09             2019 р.           м. Харків                       № 182 

 

 

Про організацію роботи  

наукового товариства університету 

 

З метою розвитку наукової творчості молоді, формування в неї 

самостійних навичок організації та проведення наукових досліджень, а також 

на виконання Закону України «Про вищу освіту» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), 

ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного 

університету цивільного захисту України (далі – наукове товариство), закріпити 

їх членів за науковими гуртками та призначити керівників постійно діючих 

наукових гуртків згідно додатку. 

2. Відповідальність за організацію роботи наукового товариства 

(наукових гуртків) кафедр (наукових підрозділів) покласти на керівників 

наукових гуртків. 

3. Роботу наукового товариства проводити щочетверга з 16:00 до 18:00. 

4. Керівникам факультетів та наукових підрозділів (Микола 

УДЯНСЬКИЙ, Олексій ОЛІЙНИКОВ, Андрій КУФЛІЄВСЬКИЙ, Андрій 

РОМІН, Олександр МЄТЄЛЬОВ, Світлана ДОМБРОВСЬКА) забезпечити 

наявність членів наукових гуртків у визначений час на кафедрах (наукових 

підрозділах), за якими вони закріплені. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи – начальника науково-дослідного центру Володимира АНДРОНОВА. 

 

 

Ректор  Володимир САДКОВИЙ 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з наукової роботи – 

начальник науково-дослідного центру  Володимир АНДРОНОВ 

 

Начальник відділу  

адміністративної роботи  Станіслав ЩЕРБАК 

 

Начальник сектора з питань 

запобігання та виявлення корупції Станіслав СКЛЯРОВ 

 

Начальник юридичного сектора  Віолета ТОГОБИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрук. 2 прим.: 

1. до справи; 

2. ВОНДР 

Вікторія Горінова 

27.09.2019 року 



Затверджено 

Наказ НУЦЗ України 

«27» вересня 2019 № 182 

 

СКЛАД 

наукових гуртків наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), 

ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених 

Національного університету цивільного захисту України 

Факультет цивільного захисту 

№ 

з/п 

Відповідальний 

підрозділ 

Назва наукового гуртка Керівник 

наукового гуртка 

Склад наукового гуртка 

1.  
Кафедра наглядово-

профілактичної 

діяльності 

Запобігання 
надзвичайним ситуаціям 

Начальник кафедри 

Данілін О.М. 

рядовий служби ЦЗ Строгий С.В. – курсант 4 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Столбовий Є.В. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Рогальський М.С. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

Кірєєнко Д.І. – слухач магістратури факультету №1 

Пожежна безпека 

Заступник начальника 

кафедри 

Савченко О.В. 

рядовий служби ЦЗ Баштова Д.М. – курсант 4 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Ідаєтов Д.О. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Мєдвєдєва Д.О.– курсант 2 курсу 

факультету №1 

Техногенна безпека 
об’єктів 

Доцент кафедри 

Отрош Ю.А. 

рядовий служби ЦЗ Гапонова А.І. – курсант 3 курсу 

факультету №5 

рядовий служби ЦЗ Король О.В. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

Морозова Д.М. – студентка 3 курсу факультету №5 

рядовий служби ЦЗ Сіренко В.В. – курсант 2 курсу 

факультету №1 



 

Наглядово-профілактична 
діяльність 

Викладач кафедри 

Ковалевська Т.М. 

рядовий служби ЦЗ Попович В.В. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Атаманчук О.О. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Литвиненко С.Г. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

Нормативно-правове 
забезпечення діяльності 
органів ДСНС України 

Доцент кафедри 

Сафронов С.О. 

рядовий служби ЦЗ Сорока А.О. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Піддубний Р.О. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Бруснік Є.А. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

Забезпечення безпеки 
об’єктів будівництва 

Доцент кафедри 

Васильченко О.В. 

рядовий служби ЦЗ Анацький Д.Б. – курсант 4 курсу 

факультету №1 

Мальченко М.Ю. – студент 4 курсу факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Євсюкова Н.В. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

Забезпечення безпеки у 
сфері пожежної та 

техногенної безпеки 

Старший викладач 

кафедри 

Рубан А.В. 

рядовий служби ЦЗ Чала К.С. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Гирман В.С.– курсант  3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Мотін А.Ю. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

Державне управління в 
сфері цивільного захисту 

Викладач кафедри 

Мірошниченко Р.В. 

рядовий служби ЦЗ Милько А.В. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Манц М.С. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Волкова Д.А. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

2.  

Кафедра організації та 

технічного забезпе-

чення аварійно-

рятувальних робіт 

Тактики дій підрозділів 
цивільного захисту 

Начальник кафедри 

Собина В.О. 

рядовий служби ЦЗ Калужських А.І. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Савченко І.В. – курсант 3 курсу 

факультету №1 



 

Проблеми надзвичайних 
ситуацій 

Заступник начальника 
кафедри 

Тарадуда Д.В. 

рядовий служби ЦЗ Медведєва Д.О. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Кочерга К.О. – курсант 1 курсу 
факультету №1 

Пожежна та аварійно-
рятувальна техніка 

Доцент кафедри 
Соколов Д.Л. 

рядовий служби ЦЗ Волошина І.А. – курсант 4 курсу 
факультету №1 
Крот М.К. – студент 4 курсу факультету №1 

Організація рятувальної 
підготовки 

Старший викладач 
кафедри 

Демент М.О. 

рядовий служби Фроленко В.С. – курсант 3 курсу 
факультету №1 
рядовий служби Гірман В.С. – курсант 3 курсу 
факультету №1 

Технічного забезпечення 
підрозділів цивільного 

захисту 

Викладач кафедри 
Рагімов С.Ю. 

Рєпін К.Ю. – студент 1 курсу факультету №1 

Скачко М.М. – студент 1 курсу факультету №1 

Інженерна техніка 
підрозділів ДСНС 

Доцент кафедри 
Коханенко В.Б 

рядовий служби ЦЗ Загайко Р.В. – курсант 3 курсу 
факультету №1 
рядовий служби ЦЗ Воронько В.В. – курсант 3 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Карась О.Р. – курсант 3 курсу 
факультету №1 

Організація висотно-
верхолазних рятувальних 

робіт 

Викладач кафедри 
Мельниченко А.С. 

Гиря М.Е. – студент 4 курсу факультету №1 

Трофимов А.Г. – студент 4 курсу факультету №1 

Організація служби і 
підготовки 

Доцент кафедри 
Єлізаров О.В. 

рядовий служби ЦЗ Шопін І.В. – курсант 4 курсу 
факультету №1 
рядовий служби ЦЗ Ромін Р.М. – курсант 4 курсу 
факультету №1 

Організація аварійно-
рятувальних робіт 

Старший викладач 
кафедри 

Качур Т.В. 

рядовий служби ЦЗ Халаім Р.М. – курсант 1 курсу 
факультету №1 
рядовий служби ЦЗ Тищенко Н.М. – курсант 1 курсу 
факультету №1 

Технічне забезпечення 
експлуатації 

телекомунікаційних 
систем в управлінні 

Доцент кафедри 
Борисова Л.В. 

рядовий служби ЦЗ Богачов О.О. – курсант 4 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Клейменова М.І. – курсант 4 курсу 
факультету №1 



 

рядовий служби ЦЗ Бабкіна Л.Д. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Калужських А.І. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

Організація зв'язку при 

ліквідації НС 

Доцент кафедри 

Фещенко А.Б. 

рядовий служби ЦЗ Бодряга О.Ю. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Зінчук Ю.В. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Мороз М.І. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Разумний В.В. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Горбанєв П.О. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

Організація експлуатації 

телекомунікаційних 

систем в управлінні 

Старший викладач 

кафедри 

Закора О.В. 

рядовий служби ЦЗ Лебедєва Ю.О. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Михайлик В.О. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Широкий І.Р. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Кочерга А.О. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

3.  

Кафедра 

піротехнічної та 

спеціальної 

підготовки 

Організація гуманітарного 

розмінування 

Начальник кафедри 

Толкунов І.О. 

капітан служби ЦЗ Матухно В.В. – викладач кафедри 

рядовий служби ЦЗ Мєтьолкін О.О. – курсант 3 курсу 

факультету № 1 

Організація проведення та 

всебічного забезпечення 

піротехнічних робіт 

Старший викладач 

кафедри 

Стецюк Є.І. 

рядовий служби ЦЗ Сергієнко А.О. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

Спеціальне забезпечення 

аварійно-рятувальних 

робіт 

Викладач кафедри 

Матухно В.В., 

викладач кафедри 

Бондаренко О.О. 

рядовий служби ЦЗ Осипенко І.О. – курсант 3 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Романченко К.В. – курсант 2 курсу 

факультету №1 



 

Радіаційний, хімічний та 
біологічний захист 

Доцент кафедри 
Попов І.І., 

доцент кафедри 
Іванець Г.В. 

рядовий служби ЦЗ Дудак С.С. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Семененко І.О. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

Організація робіт з 
утилізації 

вибухонебезпечних 
предметів 

Старший викладач 
кафедри 

Смирнов О.М. 

рядовий служби ЦЗ Павлов С.В. – курсант 4 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Ураков Е.О. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

4.  
Кафедра управління 

та організації 

діяльності у сфері ЦЗ 

Управління в сфері 
пожежної безпеки 

Заступник начальника 
кафедри 

Ященко О.А. 

лейтенант служби ЦЗ Бабіч А.В. – слухач  магістратури 
факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Брайловський О.О. – слухач 
магістратури факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Бунич Р.О. – слухач магістратури 
факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Кащавцева В.О. – слухач 
магістратури факультету №1 

старший лейтенант служби ЦЗ Кулакова Г.О. – слухач 
магістратури факультету № 1 

лейтенант служби ЦЗ Медведєв В.М. – слухач 
магістратури факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Нерушенко А.О. – слухач 
магістратури факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Плис А.О. – слухач магістратури 
факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Семків В.М. – слухач магістратури 
факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Сергієнко В.С. – слухач 
магістратури факультету №1 

лейтенант служби ЦЗ Черноморець М.С. – слухач 
магістратури факультету №1 

Цивільний захист 
Викладач кафедри 

Гончарова Т.А. 

рядовий служби ЦЗ Бєлкін І.О. – курсант групи МЦЗкс-

19-111 факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Григоренко О.В. – курсант групи 

МЦЗкс-19-111 факультету №1 



 

рядовий служби ЦЗ Дзюбас Є.В. – курсант групи 
МЦЗкс-19-111 факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Кущ О.С. – курсант групи МЦЗкс-
19-111 факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Оксенюк В.І. – курсант групи 
МЦЗкс-19-111 факультету №1 

Кірєєнко Д.І. – студентка групи МЦЗкс-19-111 
факультету №1 

Козельський В.О. – студент групи МЦЗкс-19-111 
факультету №1 

Кисленко Р.О. – студент групи МЦЗкс-19-111 
факультету №1 

Подзолков О.О. – студент групи МЦЗкс-19-111 
факультету №1 

Хомук М.С. – студент групи МЦЗкс-19-111 факультету 
№1 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

5.  
Кафедра інженерної 

та аварійно-
рятувальної техніки 

Інженерна техніка 
Начальник кафедри 
Калиновський А.Я. 

рядовий служби ЦЗ Антоненко С.М. – курсант 3 курсу 
факультету №2 

майор служби ЦЗ Поліванов О.Г. – ад’юнкт ад’юнктури 

Метрологія, сертифікація 
та патентознавство 

Заступник начальника 
кафедри 

Виноградов С.А. 

старший лейтенант служби ЦЗ Шахов С.М. – ад’юнкт 
ад’юнктури 

рядовий служби ЦЗ Волошина І.М. – курсант 4 курсу 
факультету №1 

Організація експлуатації 
техніки 

Доцент кафедри 
Кривошей Б.І 

майор служби ЦЗ Назаренко С.Ю. – старший викладач 
кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Тиртишний В.Т. – курсант 3 курсу 
факультету №2 

Інженерно-комп’ютерна 
графіка 

Професор кафедри 
Куценко Л.М. 

 

капітан служби ЦЗ Коваленко Р.І. – старший викладач 
кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Опирайло М.О. – курсант 4 курсу 
факультету №2 



 

Основи ГІС-технологій 
Доцент кафедри 
Ковальов О.О. 

рядовий служби ЦЗ Столбовий Є.В. – курсант 3 курсу 
факультету №1 

Інженерно комп’ютерна 
графіка 

Доцент кафедри 
Васильєв С.В. 

 

майор служби ЦЗ Савельєв Д.І. – викладач кафедри 
інженерної та аварійно-рятувальної техніки факультету 
№2 

рядовий служби ЦЗ Наводничий В.А. – магістр 
факультету №2 

Протипожежна техніка 
Старший викладач 

кафедри 
Коваленко Р.І. 

рядовий служби ЦЗ Савченко І.В. – курсант 3 курсу 
факультету №1 

Спеціальні аварійно-
рятувальні машини 

Старший викладач 
кафедри 

Назаренко С.Ю. 

рядовий служби ЦЗ Кравченко Є.О. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

Протипожежна техніка 
Викладач кафедри 

Баркалов В.Г. 

Убоженко Д.С. – студент 4 курсу факультету №2 

Балака Н.С. – студент 3 курсу факультету №2 

Аварійно-рятувальна 
техніка 

Викладач кафедри 
Савельєв Д.І. 

рядовий служби ЦЗ Бондарєв Д.Р. – курсант 3 курсу 
факультету №2 

6.  
Кафедра пожежної та 

рятувальної 
підготовки 

Підготовка 
газодимозахисника 

Начальник кафедри 
Ковальов П.А. 

Попов Є.В. – студент 4 курсу факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Баглюк Є.Ю. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Борзенков Д.А. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

Висотна підготовка 
Заступник начальника 

кафедри 
Пономаренко Р.В. 

капітан служби ЦЗ Максимов А.В. – викладач кафедри, 
ад`юнкт 

підполковник служби ЦЗ Белюченко Д.Ю. – викладач 
кафедри, ад`юнкт 

Огороднійчук О.Ю. – студент 4 курсу факультету №2 

Мішина В.О. – студент 4 курсу факультету №2 

Організація служби і 
підготовки 

Доцент кафедри 
Безуглов О.Є. 

Стадник Д.О. – студент 4 курсу факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Фільчук О.М. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

Литовченко Д.Р. – студент 4 курсу факультету №2 

Засоби індивідуального та 
колективного захисту 

Викладач кафедри 
Іщук В.М. 

Новак М.В. – студент 4 курсу факультету №2 

Подберезна О.С. – студент 4 курсу факультету №2 



 

рядовий служби ЦЗ Агашков С.С. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

7.  
Кафедра пожежної 

тактики та аварійно-
рятувальних робіт 

Аварійно-рятувальні 
роботи 

Заступник начальника 
кафедри 

Грицина І.М.  

рядовий служби ЦЗ Вачков І.Ю. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Крісько М.М. – курсант 4 курсу 
факультету №2 
рядовий служби ЦЗ Опирайло М.О. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

Пожежна тактика 
Доцент кафедри 

Сировий В.В. 

рядовий служби ЦЗ Агашков С.С. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Краснов В.А. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Стороженко К.О. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

Управління 
пожежогасінням 

Доцент кафедри 
Аветісян В.Г. 

рядовий служби ЦЗ Чорний Я.О. – курсант 4 курсу 
факультету №2 
рядовий служби ЦЗ Греков А.С. – курсант 4 курсу 
факультету №2 
рядовий служби ЦЗ Гаврилов Б.В. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

Основи пожежогасіння 
Викладач кафедри 

Шевченко С.М. 

рядовий служби ЦЗ Борзенков Д.А. – курсант 4 курсу 

факультету №2 
рядовий служби ЦЗ Баглюк Є.Ю. – курсант 4 курсу 
факультету №2 
рядовий служби ЦЗ Карпов А.А. – курсант 4 курсу 
факультету №2 

8.  
Кафедра спеціальної 

хімії та хімічної 
технології 

Дослідження способів 
протипожежного захисту 

речовин та матеріалів 

Начальник кафедри 
Тарахно О.В. 

рядовий служби ЦЗ Лєщова В.А. – курсант 5 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Тополь М.Є. – курсант 5 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Камишан І.І. – курсант 3 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Переверзева О.М. – курсант 3 курсу 
факультету №2 



 

рядовий служби ЦЗ Волощук А.Д. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Скрипнік М.С. – курсант 2 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Михайловський Ю.І. – курсант 2 

курсу факультету №2 

Захист населення  та 

територій від наслідків 

аварій радіаційного та 

хімічного походження 

Викладач кафедри 

Слепужніков Є.Д. 

рядовий служби ЦЗ Бондарєв І.І. – курсант 6 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Бачал Д.О. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Панченко Є.О. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

Дослідження способів 

запобігання горіння та 

пожежогасіння 

Доцент кафедри 

Трегубов Д.Г. 

рядовий служби ЦЗ Коваль В.В. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

Марчук Р.А. – студент 3 курсу факультету №2 

Кавітаційні процеси в 

атомних реакторах 

Професор кафедри 

Калугін В.Д. 

рядовий служби ЦЗ Положій Е.М. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Камишан І.І. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

Дослідження радіаційної 

безпеки 

поліфункціональних 

будівельних матеріалів 

Доцент кафедри 

Дейнека В.В. 

рядовий служби ЦЗ Міщенко С.О. – курсант 6 курсу 

факультету №2 

студент Назаренко О.О. – студент 6 курсу факультету 

№2 

рядовий служби ЦЗ Приходько В.О. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Курінна Н.М. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Положій Е.М. – курсант 3 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Півень Л.М. – курсант 2 курсу 

факультету №2 

студент Атаманенко М.О. – студент 2 курсу факультету 

№2 



 

Соціально-психологічний факультет 

9.  

Кафедра психології 

діяльності в 

особливих умовах 

 

Основи соціально-
психологічного тренінгу 

«SPECIAL» 

Викладач кафедри 

Швалб А.Ю. 

Шеховцова Н.А. – студентка 4 курсу факультету №3 

Опанасенко Я.О. – студент 2 курсу факультету №3 

Геллер А.І. – студент 4 курсу факультету №3 

Пашкова В.Р. – студентка 4 курсу факультету №3 

Галагуря М.А. – студент 2 курсу факультету №3 

Акулова І.А. – студентка 2 курсу факультету №3 

Тимченко В.І. – студент 3 курсу факультету №3 

Кашарский Д.Ф. – студент 3 курсу факультету №3 

Верещака А.С. – студентка 3 курсу факультету №3 

Климчук В.А. – студент 3 курсу факультету №3 

Кононова А.С. – студентка 3 курсу факультету №3 

Орлова А.О. – студентка 3 курсу факультету №3 

Муль В.В. – студент 3 курсу факультету №3 

Черкасова К.О. – студентка 3 курсу факультету №3 

Психологічна допомога 
особистості з 

психотравмою 

Викладач кафедри 

Гура С.О. 

Луценко С. – студент 4 курсу факультету №3 

Третяк Д. – студент 4 курсу факультету №3 

Кос М. – студент 4 курсу факультету №3 

Удовенко А.– студент 4 курсу факультету №3 

Бушуєва О. – студентка 3 курсу факультету №3 

рядовий служби ЦЗ Сидоренко Ю. – курсант 3 курсу 

факультету №3 

Шматько Д. – студент 3 курсу факультету №3 

Орлова А. – студентка 3 курсу факультету №3 

Муль В. – студент 3 курсу факультету №3 

Черкасова К. – студентка 3 курсу факультету №3 

Овчарова О. – студентка 3 курсу факультету №3 

Андреєва Д. – студентка 3 курсу факультету №3 

Турчинова А. – студентка 3 курсу факультету №3 

Особистісне зростання 
психолога 

Професор кафедри 

Скориніна-

Погребна О.В. 

Пиленко Д. – студент 3 курсу факультету №3 

Турчинова А. – студентка 3 курсу факультету №3 

Петрова А. – студентка 3 курсу факультету №3 

Зозуля Д. – студент 3 курсу факультету №3 



 

Очкас Д. – студент 3 курсу факультету №3 
Кривошей О. – студент 3 курсу факультету №3 

Фортуна А. – студент 3 курсу факультету №3 
Черкасова К. – студентка 3 курсу факультету №3 

Орлова А. – студентка 3 курсу факультету №3 
Шеховцова Н. – студентка 4 курсу факультету №3 
Геллер А. – студент 4 курсу факультету №3 

Пашкова В. – студентка 4 курсу факультету №3 

10.  
Кафедра мовної 

підготовки 

Мовна картина світу як 
основа розвитку 

суспільства в цілому й 
особистості в ньому 

Завідувач кафедри 
Богданова І.Є. 

рядовий служби ЦЗ Медведєва Д.О. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Король О.В. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

Новітні методики й 
технології вивчення 

іноземної мови у вищій 
школі 

Викладач кафедри 
Латишев Р.В. 

Овчарова П.В. – студентка 1 курсу факультету №5 
Золотарьова С.О. – студентка 1 курсу факультету №5 

Максименко І.Л. – студент 1 курсу факультету №5 

Тенденції розвитку 
сучасної української 

літературної мови 

Доцент кафедри 
Лептуга О.К. 

Білецька І.Ю. – студентка 4 курсу факультету №3 

Шеховцова Н.А – студентка 4 курсу факультету №3 

Переклад та міжкультурна 
комунікація 

Старший викладач 
кафедри 

Промська А.С. 

Катуркіна В.В. – студентка 2 курсу факультету №5 
рядовий служби ЦЗ Переверзєва О.М. – курсант 3 курсу 
факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Комишан І.І. – курсант 3 курсу 
факультету №2 

Стандартизація 
термінологічної лексики 

працівників ДСНС 

Викладач кафедри 
Тороповська Л.В. 

рядовий служби ЦЗ Кулініч О.Р. – курсант 2 курсу 
факультету №1 
рядовий служби ЦЗ Шестопалов А.І. – курсант 2 курсу 
факультету №1 

Мова та філософія 
Старший викладач 

кафедри 
Яригіна В.В 

Войченко Д. В. – студентка 2 курсу факультету №4 

Трусова В.В. – студентка 2 курсу факультету №4 

11.  
Кафедра соціальних і 

гуманітарних 
дисциплін 

Історії та культури 
Доцент кафедри 
Гонтаренко  Л.О. 

рядовий служби ЦЗ Парфьонов Г.А. – слухач 
магістратури управління факультету №1 
рядовий служби ЦЗ Губанова А.С. – курсант 3 курсу 
факультету №3 



 

рядовий служби ЦЗ Самусь І.В. – курсант 1 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Білокаменцев О.О. – курсант 1 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Прогнімак О.О. – курсант 1 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Шевченко Д.Ю. – курсант 1 курсу 

факультету №4 

Коробкіна К.М. – студентка 4 курсу факультету №5 

Дмитрієва Д.В. – студентка 4 курсу факультету №5 

Хижняк А.О. – студентка 2 курсу ННВЦ 

Філософії 

Старший викладач 

кафедри  

Полякова О.О. 

Пашкова В.Р. – студентка 4 курсу факультету №3 

Шеховцова Н.А. – студентка 4 курсу факультету №3 

Черкасова К.О. – студентка 3 курсу факультету №3 

Муль В.В. – студентка 3 курсу факультету №3 

Байдужий В.В. – студент 4 курсу факультету №5 

Іщук К.І. – студентка 4 курсу факультету №4 

Єрін І.Ю. – студент 4 курсу факультету №4 

Факультет пожежної безпеки 

12.  

Кафедра 

автоматичних систем 

безпеки та 

інформаційних 

технологій 

Інформатика та 

комп’ютерна техніка 
Викладач кафедри 

Паніна О.В. 

рядовий служби ЦЗ Кравців Р.В. – курсант 2 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Гарбарук В.О. – курсант 2 курсу 

факультету №4 

Інформація та 

інформаційні системи 

Викладач кафедри 
Гусєва Л.В. 

рядовий служби ЦЗ Осетрова Г.О. – курсант 2 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Самсоненко Я.О. – курсант 2 курсу 

факультету №4 

Основи програмування 
Доцент кафедри 
Маляров М.В. 

рядовий служби ЦЗ Антонюк В.І. – курсант 2 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Гринчий Н.О. – курсант 2 курсу 

факультету №4 



 

Комп’ютерні технології 

візуалізації технологічних 

процесів 

Заступник начальника 

кафедри 

Христич В.В. 

рядовий служби ЦЗ Мироненко А.А. – курсант 2 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Тарасенко К.А. – курсант 2 курсу 

факультету №4 

Оптимізація проектування 

систем автоматичного 

протипожежного захисту 

об‘єктів промислового та 

громадського призначення 

Викладач кафедри 
Антошкін О.А. 

Бардіян Р.О. – студент 4 курсу факультету №4 

Петренко Д.М. – студент 4 курсу факультету №4 

Моделювання роботи та 

вибір технічних 

характеристик елементів 

систем протипожежного 

захисту 

Доцент кафедри 

Дурєєв В.О. 

Жуков І.Е. – студент 4 курсу факультету №4 

Іщук К.І. – студент 4 курсу факультету №4 

13.  

Кафедра пожежної і 

техногенної безпеки 

об’єктів та технологій 

Пожежна безпека 
технологічних процесів, 

промислових та 
сільськогосподарських 

підприємств 

Заступник начальника 

кафедри 

Олійник В.В. 

Поколодна К.О. – студент 2 курсу факультету №4 

Дослідження проблем 
вогнезахисту речовин та 

матеріалів 

Викладач кафедри 

Афанасенко К.А. 

капітан служби ЦЗ Золкіна Є.С. – ад’юнкт ад’юнктури 

рядовий служби ЦЗ Роянов В.О. – курсант 1 курсу 

факультету №4 

Дзюбан Я.Л. – студент 2 курсу факультету №4 

Дослідження техногенних 
ризиків 

Старший викладач 

кафедри 

Липовий В.О. 

 

Поколодна К.О. – студент 2 курсу факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Оксьом Т.Ю. – курсант 5 курсу 

факультету №4 

Дослідження пожежної 
небезпеки 

електроустановок 

Професор кафедри 

Кулаков О.В. 

рядовий служби ЦЗ Базилевський М.М. – курсант 4 

курсу факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Бодрик О.О. – курсант 3 курсу 

факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Іщенко І.В. – курсант 3 курсу 

факультету №4 



 

14.  
Кафедра пожежної 

профілактики в 
населених пунктах 

Протипожежне 
водопостачання 

Старший викладач 
Горносталь С.А. 

рядовий служби ЦЗ Виноградова Н.О. – курсант 4 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Аксентьєв В.О. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Кротенко О.О. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

Пожежна профілактика в 
населених пунктах 

Заступник начальника 
кафедри  

Луценко Ю.В. 

рядовий служби ЦЗ Дудник В.Р. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Шандиба А.В. МПГПБк – курсант 1 
курсу факультету №2 

прапорщик служби ЦЗ Хачатурян К.Г. – курсант 4 курсу 
факультету №4 

Будівлі та споруди 
Доцент кафедри 
Миргород О.В. 

рядовий служби ЦЗ Оксьом Т.Ю. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Черних О.С. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

Ад’юнктура 
Начальник кафедри 

Чуб І.А. 

майор служби ЦЗ Мележик Р.С. – ад’юнкт ад’юнктури 

підполковник служби ЦЗ Михайловська Ю.В. – ад’юнкт 
ад’юнктури 

Факультет техногенно-екологічної безпеки 

15.  
Кафедра охорони 

праці та техногенно-
екологічної безпеки 

Екологічна безпека 
Викладач кафедри 

Ільїнський О.В. 

Кузнецова А.В. – студентка 4 курсу факультету №5 

Першко Н.Ф. – студентка 4 курсу факультету №5 

Акімова К.С. – студентка 4 курсу факультету №5 

Байдужий В.В. – студент 4 курсу факультету №5 

Груздова В.О. – студентка 3 курсу факультету №5 

Коробкіна К.М. – студентка 4-го курсу факультету №5 

Горбань А.В. – студентка 3-го курсу факультету №5 

Голоднікова М.В. – студентка 2-го курсу факультету №5 

Шевченко К.О. – студентка 3 курсу факультету №5 

Грай В.В. – студентка 4 курсу факультету №5 

Іваненко С.Д. – студентка 4 курсу факультету №5 

Лінський Я.О. – студент 3 курсу факультету №5 

Охорона праці 
Професор кафедри 

Древаль Ю.Д. 
рядовий служби ЦЗ Терещенко К.О. – курсант 3 курсу 
факультету №5 



 

Черненко Д.В. – студент 4 курсу факультету №5 

Никитенко В.В. – студент 1 курсу магістратури 
факультету №5 

П’ятник Т.А. – студентка 4 курсу факультету №5 

Шаповалов М.С. – студент 4 курсу факультету №5 

Морозова Д.С. – студентка 3 курсу факультету №5 

Ткаченко О.О. – студентка 2 курсу факультету №5 

Мателега Л.І. – студент 1 курсу магістратури факультету 
№5 

Приймак Є.К. – студентка 1 курсу магістратури 
факультету №5 

Тарасенко О.О. – студентка 4 курсу факультету №5 

Юр’єва А.С. – студентка 4 курсу факультету №5 

Цимбал Б.М. – старший викладач кафедри 

Єрмакович І.А. – доцент кафедри 

16.  
Кафедра прикладної 

механіки 

Технології захисту 
навколишнього 

середовища 

Завідувач кафедри 
Колосков В.Ю. 

Боцмановська О.С. – студентка 2 курсу факультету №4 

Подоляко Н.М. – студентка 2 курсу факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Терещенко К.О. – курсант 3 курсу 
факультету №5 

Верзун В.В. – студентка 3 курсу факультету №5 

лейтенант служби ЦЗ Капустник А.Ю. – магістр 2 курсу 
факультету № 5 (заочна форма) 

старший лейтенант служби ЦЗ Макаров Є.О. – ад’юнкт 
ад’юнктури 

Рашкевич Н.В. – аспірант ад’юнктури 

Коваленко С.А. – викладач кафедри 

Екологічна безпека 
енергетичних установок 

Доцент кафедри 
Кондратенко О.М. 

Марчук Р.А. – студент 2 курсу факультету №4 

Воробйова Д.В. – студент 2 курсу факультету №4 

Капінос Є.В. – студентка 2 курсу факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Гапонова А.С. – курсантка 3 курсу 
факультету №5 

Морозова А.В. – студентка 3 курсу факультету №5 

лейтенант служби ЦЗ Бігун С.М. – магістр 1 курсу 
факультету №1 (заочна форма) 



 

старший лейтенант служби ЦЗ Бурменко О.А. заступник 
начальника курсу факультету пожежної безпеки 

17.  
Кафедра фізико-
математичних 

дисциплін 

Фізика в цивільній безпеці 
Професор кафедри 

Кривцова В.І. 

рядовий служби ЦЗ Іщенко І.В. – курсант 3 курсу 
факультету №4 

Музика Б.В. – студент 2 курсу факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Мироненко А.А. – курсант 2 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Прокопенко Д.А. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

Дрозд К. – студентка 1 курсу факультету №4 

Математика в пожежній 
безпеці 

Завідувач кафедри 
Тарасенко О.А. 

рядовий служби ЦЗ Востриков О.В. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Васильєв А.А. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Коваль Н.Ю. – курсант 1 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Мацакова А.І. – курсантка 1 курсу 
факультету №4 

Доцент кафедри 
Світлична С.Д. 

рядовий служби ЦЗ Супрунов А.О. – курсант 1 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Копачов М.В. – курсант 1 курсу 
факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Вовченко В.А. – курсант 1 курсу 
факультету № 

рядовий служби ЦЗ Гайовий О.О. – курсант 1 курсу 
факультету №1 

Математика в екологічній 
безпеці 

Викладач кафедри 
Горонескуль М.М. 

Лихошерст Д.К. – студентка 1 курсу факультету №3 

Семенова А.М. – студентка 1 курсу факультету №3 

Математика в цивільній 
безпеці 

Професор кафедри 
Комяк В.М. 

рядовий служби ЦЗ Мироненко А.А. – курсант 2 курсу 
факультету №4 

рядовий служби ЦЗ Корецький В.Є. – курсант 4 курсу 
факультету №4 

Професор кафедри 
Кириченко І.К. 

рядовий служби ЦЗ Коровін М.В. – курсант 1 курсу 
факультету №2 



 

рядовий служби ЦЗ Тимощук В.І. – курсант 1 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Фоменко О.В. – курсант 1 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Пономаренко В.І. – курсант 1 курсу 

факультету №2 

Нанотехнології в 

пожежній безпеці 

Викладач кафедри 

Умеренкова К.Р. 

рядовий служби ЦЗ Лимохін М.О. – курсант 1 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Шовкун І.А. – курсант 1 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Самойлов П.П. – курсант 1 курсу 

факультету №2 

рядовий служби ЦЗ Середа М.А. – курсант 1 курсу 

факультету №2 

Професор кафедри 

Кудін О.М. 

рядовий служби ЦЗ Медвєдєва Д.О. – курсант 2 курсу 

факультету №1 

рядовий служби ЦЗ Довискуб М.О. – курсант 2 курсу 

факультету №2 

  



 

Наукові підрозділи 

18.  

Науковий відділ з 
проблем цивільного 

захисту та 
техногенно-

екологічної безпеки 
науково-дослідного 

центру 

Наукове забезпечення  
цивільного захисту 

Старший науковий 
співробітник  

Стрілець В.М. 

рядовий служби ЦЗ Столбовий Є.В. – курсант 3 курсу 
факультету №1 
рядова служби ЦЗ Лєбєдєва Ю.А. – курсант 3 курсу 
факультету №1 

капітан служби ЦЗ Максимов А.В. – ад’юнкт 
ад’юнктури 
підполковник служби ЦЗ Белюченко Д.Ю. – ад’юнкт 
ад’юнктури 
Прокопенко О.В. – аспірант 

Наукове забезпечення 
пожежної безпеки 

Головний науковий 
співробітник 

Басманов О.Є. 

лейтенант служби ЦЗ Кулакова Г.О.– слухач 
магістратури 
старший лейтенант служби ЦЗ Кальченко Я.Ю. – 
ад’юнкт ад’юнктури 

19.  

Науково-дослідна 
лабораторія 

екстремальної та 
кризової психології 
науково-дослідного 

центру 

Екстремальна та кризова 
психологія 

Начальник 
лабораторії 

Лебедєва С.Ю. 

Губанова А. – студент 3 курсу факультету №3 
Сидоренко Ю. – студент 3 курсу факультету №3 

Вирвіч О. – студент 3 курсу факультету №3 
Кривошей О. – студент 3 курсу факультету №3 
Очкас Д. – студент 3 курсу факультету №3 

Мінченко Г. – курсант 4 курсу факультету №3 
Приходько А. – студент 4 курсу факультету №3 

Шеховцова Н. – студент 4 курсу факультету №3 
Лаптій А. – студент 4 курсу факультету №3 
Лисицька А. – студент 4 курсу факультету №3 

старший лейтенант служби ЦЗ Кердивар В.В. – ад’юнкт 
ад’юнктури 
старший лейтенант служби ЦЗ Чабань О.В. – ад’юнкт 
ад’юнктури 
Навроцька А.С. – аспірант ад’юнктури 
підполковник служби ЦЗ Цвар П.В. – ад’юнкт 
ад’юнктури 
старший лейтенант служби ЦЗ Новікова Є.С. – ад’юнкт 
ад’юнктури 

Платонов В.М. – аспірант ад’юнктури 



 

20.  

Відділ організації 
науково-дослідної 
роботи науково-

дослідного центру 

Організація наукової 
роботи 

Заступник начальника 
центру – начальник 

відділу  
Рибка Є.О. 

лейтенант служби ЦЗ Капустник А.Ю. – фахівець 
відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи 

підполковник служби ЦЗ Самойлов М.О. – ад’юнкт 
ад’юнктури 

 


