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Про організацію і ведення 
цивільного захисту на  
соціологічному факультеті у 2021 році 
 

Згідно наказу ректора Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна № 0107-1/263 від 10 серпня 2020 р. «Про організацію і ведення 
цивільного захисту в університеті у навчальному 2020-2021 році»:  
 

1. Взяти до відома, що начальником цивільного захисту (надалі ЦЗ) 
факультету є декан факультету – Мурадян Олена Сергіївна. 

2. Затвердити склад штабу ЦЗ: 
2.1. Начальник штабу ЦЗ – Погарська Наталія Василівна, старший 

викладач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, 
заступник декана з виховної роботи. 

2.2. Помічник начальника штабу ЦЗ з евакуаційних заходів – Лавошник 
Інна Олексіївна, інженер І категорії кафедри методів соціологічних 
досліджень. 

2.3. Особовий склад групи з евакуації (виводу) у разі виникнення НС: 
- Гребеннікова Світлана Іванівна, провідний інженер, кафедра соціології; 
- Чухрай Марія Анатоліївна, старший лаборант з вищою освітою, кафедра 

соціології, деканат; 
- Запорощенко Руслан Олександрович, старший лаборант з вищою освітою, 

кафедра політичної соціології; 
- Рагуліна Ірина Володимирівна, старший лаборант з вищою освітою, 

кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій. 
3. Місцем збору працівників та студентів у разі виникнення надзвичайної 

ситуації встановити: майдан перед готелем Харків Прем’єр Палас           
(пр. Незалежності, 2). 



4. Навчання з питань ЦЗ працівників організувати та здійснювати за 
категоріями у складі навчальних груп: 

4.1. Навчальна група № 1 – працівники соціологічного факультету. 
Керівник групи : декан факультету Мурадян Олена Сергіївна. 

5. Відповідальними за ЦЗ, техногенну і пожежну безпеку на кафедрах 
факультету призначити співробітників кафедр соціологічного 
факультету: 

- Кафедра соціології – професора Сокурянську Людмилу Георгіївну; 
- Кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій – доцента 

Аксьонова Сергія Сергійовича; 
- Кафедра політичної соціології – доцента Нікуліна Вячеслава Сергійовича; 
- Кафедра медіакомунікацій – професора Стародубцеву Лідію 

Володимирівну; 
- Кафедра методів соціологічних досліджень – доцента Кізілова 

Олександра Івановича; 
- Кафедра соціології управління та соціальної роботи – доцента 

Євдокимову Ірину Анатоліївну. 
6. Начальнику штабу цивільного захисту – Погарській Наталії Василівні: 
6.1. Планування заходів та корегування документації з питань ЦЗ на 

наступний рік закінчити до 20 листопада поточного року. 
6.2. Інструктаж з питань цивільного захисту та пожежної  безпеки 

проводити відповідно до вимог «Положення про інструктажі з 
цивільного захисту та інструкції з проведення інструктажів з питань 
цивільного захисту», затвердженого наказом ректора №0107-1/274 від 
03.06.2016р. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на заступника декана - 
начальника штабу ЦЗ Погарську Наталію Василівну. 

8. Розпорядження декана факультету №1006-05/32 від 10.10.2019р. «Про 
організацію і ведення цивільного захисту у 2020 році» вважати таким, що 
втратило чинність.    

 
 
Начальник цивільного захисту 
соціологічного факультету, декан  (оригінал підписано) Олена МУРАДЯН 
 

 


