
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАКАЗ

Про підсумки підготовки 
університету з цивільного захисту 
у 2018 році та завдання на 2019 рік

Підготовка університету з цивільного захисту у 2018 році була спланована на 
підставі вимог Постанов КМУ, наказів МОН У і ДСНС України та наказу ректора від 
20.12.2017 р. № 60.

Всі вимоги керівних документів штабом цивільного захисту та структурними 
підрозділами університету виконані з високими показниками.

У минулому навчальному році були проведені основні заходи з цивільного 
захисту:

-  інструкторсько-методичні заняття з керівниками навчальних груп з 
цивільного захисту і командирами невоєнізованих формувань;

-  24 травня проведено комплексне об’єктове тренування за темою :
«Дії керівництва, штабу ЦЗ та структурних підрозділів при загрозі катастрофічного 
затоплення».

-  21 жовтня проведено планове тренування добровільної пожежної команди 
університету.

- прийняття участі у районних оглядах-конкурсах щодо утримання сховища №
12414;

- на протязі березня-квітня штабом ЦЗ університету здійсена перевірка 
стану цивільного захисту на кафедрах та окремих відділах;

-  на протязі року у Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД 
Дніпропетровській області пройшли навчання 10 співробітників університету.

Проведені заходи, перевірки та планові заняття покращили рівень стану 
цивільного захисту університету.

Краще ніж інші завдання з цивільного захисту на протязі навчального року 
вирішували керівники гірничого інституту (Бузило В.І.), інституту економіки (Швець 
В.Я.), геолого-розвідувательного факультету (Приходченко В.Ф.) та завідувачі 
кафедр: підземної розробки родовищ (Бондаренко В.І.), військової підготовки 
(Кондратюк М.П.), аерології та охорони праці (Голінько В.І.), менежменту 
виробничої сфери (Швець В.Я.), економіки підприємства (Шаповал В.М.), прикладної 
економіки (Вагонова О.Г.), систем електропостачання (Випанасенко С.І.), безпеки 
інформацій та телекомушкацій (Корнієнко В.1.), геології та розвідки родовищ 
корисних копалин (Савчук В.С.), будівельної, теоретичної та прикладної механіки 
(Колосов Д.Л.), а також керівники: бухгалтерії (Сядро Л.Г.) та навчального відділу 
(Салова В.О.).
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Разом з тим, при наявності позитивних результатів продовжує мати місце ряд 
недоліків щодо своєчасного виконання наказів та розпоряджень, організації і 
проведення занять з працівниками кафедр, відсутність необхідної документації у 
керівників, неналежний стан або відсутність ватно-марлевих пов’язок і 
інформаційно-довідкових куточків з цивільного захисту та інше.

З метою усунення зазначених недоліків та покращення стану цивільного 
захисту університету в 2019 році

НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням у сфері діяльності з цивільного захисту на 2019 рік 
вважати вивчення основних положень Кодексу цивільного захисту України та 
подальше забезпечення готовності до запровадження ефективних заходів щодо 
захисту особового складу університету при виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру, терористичних актів, а також забезпечення 
готовності переведення у скорочені терміни системи цивільного захисту з мирного 
часу на особливий період.

2. Штабу ЦЗ університету (Гулідов А.І.):

2.1. Спланувати підготовку керівного складу, начальників служб і проводити її 
під час навчально-методичного збору, об’єктового тренування та на заняттях по 
спеціальній підготовці, враховуючи основні заходи «Плану дій органів управління, 
сил і структурних підрозділів у надзвичайних ситуаціях» та специфіку роботи 
університету. Заняття проводити відповідно до типової Програми навчання 
співробітників університету, затвердженої наказом Державної служби надзвичайних 
ситуацій.

2.2. З метою підвищення кваліфікації керівного, командно-начальницького 
складу та командирів об’єктових формувань спланувати підготовку їх у 2019 році на

, базі Навчально-методичного центру Дніпропетровській області.
2.3. У грудні 2019 р. провести інструкторсько-методичні заняття з усіма 

керівниками навчальних груп та командирами формувань.
2.4. Спланувати у травні 2019 року перевірку знань питань цивільного захисту 

співробітниками університету, згідно програм навчання і розробленого переліку 
контрольних питань.

2.5. На протязі року здійснити закупівлю засобів індивідуального захисту на 
виделені цільові кошти.

3. Проректору з перспективного розвитку Трегубу М.В. та головному 
бухгалтеру Сядро Л.Г. спланувати виділення коштів для виконання запланованих 
заходів з цивільного захисту.

4. Підготовку формувань здійснювати їх командирами під контролем штабу ЦЗ 
у ході проведення об’єктового тренування та за розкладами занять з ЦЗ по 15- 
годинній програмі. Особливу увагу звернути на згуртування формувань, їх польову
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виучку, уміння проводити розвідку, рятувальні роботи, надавати першу медичну 
допомогу в складних умовах надзвичайних ситуацій.

5. Заняття з працівниками кафедр, відділів та служб спланувати штабу ЦЗ по 
12-годинній програмі і організувати їх проведення під керівництвом завідувачів 
кафедр, начальників відділів та служб.

Керівникам кафедр і структурних підрозділів забезпечити високе відвідування 
та засвоєння навчальних тем згідно затверджених розкладів занять. Після завершення 
відпрацювання навчальних тем прийняти заліки з оцінкою у письмовому виді.

Заняття проводити керівникам навчальних груп (додаток № 1) у дні планових 
засідань кафедр за узгодженням з керівниками підрозділів.

6. Першому проректору Азюковському О.О. сумісно зі штабом ЦЗ розробити 
необхідну документацію для проведення у травні обєктового тренування за темою: 
«Дц системи цивільного захисту університету при загрозі терористичного акту та 
виникнення пожежі у навчальному корпусі № 4».

7. Усім завідувачам кафедр, начальникам відділів та служб особисто до 
01.04.19р. перевірити стан цивільного захисту у підлеглих підрозділах, здійснити 
усунення раніше виявлених недоліків.

Штабу ЦЗ (Гулідов А.І.) у квітні 2019р. здійснити перевірку стану цивільного 
захисту у структурних підрозділах. За підсумками перевірки підготувати проект 
наказу по університету.

8. Головам постійних комісій: евакуаційної (Хоменко Ю.Т.) та з питань 
надзвичайних ситуацій (Григорєв О.Є.) до 01.03.18 р. провести засідання, на яких 
розглянути склад комісій, розподіл обов’язків та основні заходи за напрямками 
діяльності.

9. Начальнику штабу ЦЗ, директорам інститутів, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр, відділів і служб створити умови для повного виконання Плану 
підготовки працівників по цивільному захисту та особисто здійснювати контроль за 
виконанням спланованих заходів, систематично розглядати стан цивільного захисту у 
підлеглих структурах.

10. Керівникам структурних підрозділів організувати вивчення програмних тем 
з цивільного захисту зі співробітниками і особовим складом обєктових формувань, 
починаючи з 21 січня і закінчити 31 травня 2019 року.

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Азюковського О.О. та начальника штабу ЦЗ Гулідова А.І.

Додатки:
№ 1. Перелік навчальних груп та їх керівників для проведення занять по 

цивільному захисту з особовим складом кафедр, відділів і служб університету на 2019 
рік.

№ 2. План підвищення кваліфікації керівного складу ЦЗ НТУ«Дніпровська 
політехніка» на 2019 рік.

Ректор Г.Г. Півняк



Додаток № 1
до наказу № __________
від "___ " __________ 2018 р.

Перелік
навчальних груп і керівників груп занять з цивільного захисту 

Національного гірничого університету на 2019 рік

Я*
з/п

Н азв а  к аф едр и , в ідділ у , 
ск л ад  групи

К ер ів н и к и  н авч ал ьн и х груп
П ри зв іщ е, ім ’я, по батькові П осада

1 2 3 4
1 Керівний склад ЦЗ університету Півняк Геннадій Григорович ректор
2 Начальники окремих відділів і 

служб
Гулідов Анатолій Іванович начальник штабу

ц з

Г ір ш і ч и й ін ст  и т ут
і Підземної розробки родовищ Кононенко Максим Миколаєвич доцент
2 Відкритих гірничих робіт Чебанов Максим Олександрович ст.лаборант
3 Аерології та охорони праці Кірпа Сергій Михайлович інженер
4 Транспортних систем і технологій Щетина Олександр 

Миколайович
завідувач
лабораторією

5 Екології Бучавий Юрій Володимирович асистент
6 Фізичного виховання Козирод Валентин 

Анатолійович
ст. викладач

7 Військової підготовки Десятніков Сергій Семенович викладач

Ін с т и т у т  е л е к т р о е н е р ге т и к и
Е л ект р о т ех н іч н и й  ф акульт ет

1 Відновлення джерел енергії Федоров Сергій Іванович старший
викладач

2 Систем електропостачання Носенко Людмила Григорівна інженер -  
програміст

; 3 Метрології та інформаційно- 
вимірювальних технологій

Бельчицький Олександр 
Павлович

старший
лаборант

4 Електроприводу Кузьменко Олександр 
Г ригорович

завідувач
лабораторією

5 Перекладу Гаврилова Альвіна Валеріївна ст. викладач

Ф акульт ет  ін ф орм ац ій н и х  т ех н о л о гій
1 Безпеки інформації і 

телекомунікацій
Сечкін Ігор Арнольдович зав.

лабораторією
2 Автоматизації комп’ютерних 

систем
Безгінова Наталія Миколаївна провідний

інженер
01 Системного аналізу і управління Дорошенко Михайло 

Трохимович
завідувач
лабораторією

4 Програмного забезпечення 
комп’ютерних систем

Ширін Артем Леонідович доцент

Н а в ч а л ь н о -н а у к о в и й  ін с т и т у т  е к о н о м ік и
Ф ін ан сово-екон ом іч н и й  ф акульт ет

1 Обліку та аудиту Макурін Андрій Андрійович асистент
2 Економічного аналізу та фінансів Замковий Олександр Іванович ст. викладач



1 2 3 4
3 Маркетингу Магеррамова Ірина Анатоліївна старший

лаборант
4 Економіки підприємства Кабаченко Дмитро Васильович доцент
5 Електронної економіки та 

економічної кібернетики
Осокін Михайло Борисович інженер

Ф акульт ет  м ен едж м ен т у
1 Менеджменту Загорудько Валерій Леонідович доцент
2 Економічної теорії та 

міждународних економічних 
відносин

Геращенко Світлана 
Олександрівна

доцент

3 Прикладної економіки та 
підприємництва

Терехов Євген Володимирович доцент

4 Іноземних мов Поперечна Неллі Василівна доцент

М ехан іко  -  м а ш и н о б уд івн и й  ф акульт ет
1 ’ Гірничної механіки Бобришов Олександр 

Олексійович
ст. викладач

2 Гірничих машин і інжинерінгу Куниця Василь Федорович Інженер-механік
3 Збагачення корисних копален Чечель Павло Олегович ст.лаборант

4 Будівельної, теоретичної та 
прикладної механіки

Чернуха Леонід Іванович завідувач
лабораторією

5 Технології гірничого 
машинобудування

Закора Віктор Валентинович завідувач
лабораторією

6 Основ конструювання механізмів 
і машин

Вернер Ілля Володимирович завідувач
лабораторією

7 Автомобілів та автомобільного 
господарства

Крівда Віталій Валерьевич доцент

8 Управління на транспорті Салтан Ольга Федорівна ст.лаборант

Г ео л огорозв ідувальн и й  ф акульт ет
1 Геофізики Геращенко Світлана Іванівна ст.лаборант
2 Вищої математики Дигтяренко Ігор Валентинович Лаборант

: 3 Гідрогеології та інженерної 
геології

Інкін Олександр Вікторович Доцент

4 Хімії Кравченко Зінаїда Павлівна ст.лаборант

5 Загальної геології Приходченко Дмитро 
Васильович

доцент

6 Геології та розвідки родовищ 
корисних копалин

Москаленко Алла Борисівна асистент

7 Техніки розвідки родовищ 
корисних копалин

Цеберябий Анатолій Семенович лаборант

8 Геоінформаційних систем Качанов Олександр Вікторович техник

Ф акульт ет  буд івн и ц т ва
1 Г еодезії Буза Роман Леонідович програміст

2 Фізики Журавльов Михайло 
Костянтинович

ст.лаборант

3 Будівництва і геомеханіки Нечитайло Олександр 
Євгенович

доцент



1 2 3 4
4 Маркшейдерії Головко Сергій Дмитрович асистент

Ін ст и т ут  гум а н іт а р н и х  і со ц іа л ьн и х  н аук
1 Публічного права Олейніков Георгій Вікторович доцент

2 Цивільного, господарського та 
екологічного права

Сиволап Іван Іванович старший
викладач

3 Історії та політичної теорії Василенко Віталій 
Олександрович

професор

4 Філософії та педагогики Жижченко Валерій Павлович доцент

5 Філології та мовної комунікації Луценко Валентина Іванівна доцент

Окіоем і п ідрозділи
1 ! Відділ кадрів, канцелярія Лабза Олександр Олексійович начальник 

відділу кадрів
2 Фінансово-економічне управління Пісарева Лариса Павлівна заступник

начальника
3 Науково-дослідна частина Медяник Тетяна Миколаївна провідний

інженер
4 1 відділ, 2 відділ Бубель Віктор Генріхович начальник

відділу
5 Бібліотека Федоріна Любов Володимирівна бібліотекар

6 Редакційно-видавничий відділ Кожевніков Микола Андрійович заступник
начальника

7 Навчальний відділ Небатов Андрій Володимирович завідувач
сектором

8 Інформаційно-комп’ютерний
комплекс

Михлик Валентин Олексійович завідувач
лабораторією

9 Міжгалузевий інститут 
безперервної освіти

Скачко Лариса Анатолівна методист

10 Центр міжнародного 
співробітництва

Петровський В’ячеслав Іванович директор

А д ін іст р а т и вн о -го сн о да р ч а  част ина
1 Управління ЕЧ, відділи АГЧ Нароха Дмитро Петрович начальник

відділу
2 Управління студмістечка, 

керівники гуртожитків
Борисенко Олександр 
Анатолійович

директор
студмістечка

3 Ремонтно-будівельна група Румянцев Микола Львович заст.старшого 
виконроба

Всього навчальних груп

Начальник штабу ЦЗ А.І.Гулідов


