
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 
НАКАЗ 

 
01 лютого 2021 року                   м. Мелітополь                                     № 22 - ОД 
 
Про відповідальність  
за організацію робіт  
з охорони праці під час  
освітнього процесу 

 
Відповідно до закону України про охорону праці, положення про систему 

управління охороною праці у Таврійському державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Моторного, затвердженого 15.12.2015, положення 
про організацію робіт учасників навчально-виховного процесу, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, для 
забезпечення функціонування системи управління охороною праці, а також 
встановлення обов’язків посадовим особам щодо створення безпечних умов 
навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників у 
структурних підрозділах університету, 
НАКАЗУЮ: 

1. Покласти відповідальність за організацію робіт з охорони праці у 

підпорядкованих підрозділах у межах посадових обов’язків на: 

1. СКЛЯРА  
Олександра Григоровича 

 
першого проректора 

2. ЛОМЕЙКА  
Олександра Петровича 

проректора з науково-педагогічної 
роботи 

3.ЄРЕМЕНКО  
Оксану Анатоліївну 

проректора з наукової роботи  

4. РИЖКОВА 
Олександра Миколайовича 

проректора з адміністративно-
господарської роботи 

5.ЄВТУШЕНКА  
Олександра Григоровича 

проректора з навчально-виробничої 
діяльності 

6. ГАЛЬКА  
Сергія Вікторовича 

керівника Навчально-наукового 
інституту загальноуніверситетської 
підготовки 
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7. ПОДШИВАЛОВА  
Геннадія Валерійовича 

директора Інституту підвищення 
кваліфікації 

8. КЮРЧЕВА  
Сергія Володимировича 

декана механіко-технологічного 
факультету 

9. ОРТІНУ  
Ганну Володимирівну 

в.о. декана факультету економіки та 
бізнесу 

10. НАЗАРЕНКА  
Ігоря Петровича 

декана факультету енергетики і 
комп'ютерних технологій 

11. ТАРАНЕНКО 
Галину Григорівну 

т.в.о. декана факультету 
агротехнологій та екології 

  

2. Покласти відповідальність на завідувачів кафедр за створення здорових 
та безпечних умов при проведенні навчально-виховного процесу на кафедрах та 
проведення інструктажів при відправленні студентів на виробничу практику на 
підприємства: 
 

КУВАЧОВА 
Володимира Петровича  

кафедра машиновикористання  
в землеробстві 

СМЄЛОВА  
Андрія Олександровича  

кафедра технічного сервісу та  
систем в АПК 

ПАНЧЕНКА  
Анатолія Івановича 

кафедра мехатронних систем та 
транспортних технологій 

КАРАЄВА  
Олександра Гнатовича 

кафедра сільськогосподарських 
машин 

ПЕНЬОВА  
Олега Валентиновича 

кафедра технології конструкційних 
матеріалів 

ПОСТОЛ  
Юлію Олександрівну 

кафедра електротехнологій і 
теплових процесів 

КВІТКУ  
Сергія Олексійовича 

кафедра електротехніки і 
електромеханіки імені професора 
В.В.Овчарова 

ДІОРДІЄВА  
Володимира Трифоновича 

кафедра електроенергетики і 
автоматизації 

САМОЙЧУКА  
Кирила Олеговича 

кафедра обладнання переробних і 
харчових виробництв імені 
професора Ф.Ю. Ялпачика 

ВЕРШКОВА  
Олександра Олександровича 

кафедра технічної механіки та 
комп’ютерного проектування імені 
професора В.М. Найдиша 

СТРОКАНЬ  
Оксану Вікторівну 

 
кафедра комп'ютерних наук 

СОСНИЦЬКУ  
Наталю Леонідівну 

 
кафедра вищої математики та фізики 

ПРІСС  
Олесю Петрівну 

кафедра харчових технологій та 
готельно-ресторанної справи 
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МОВЧАНА 
Сергія Івановича 

 
кафедра геоекології і землеустрою 

ПОКОПЦЕВУ  
Любов Анатоліївну 

кафедра рослинництва імені 
професора В.В.Калитки 

КОЛЕСНІКОВА  
Максима Олександровича 

кафедра плодоовочівництва, 
виноградарства та біохімії 

РОГАЧА  
Юрія Петровича 

 
кафедра цивільної безпеки 

БОЛТЯНСЬКУ  
Ларису Олексіївну 

кафедра підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 

НЕСТЕРЕНКО  
Світлану Анатоліївну 

кафедра менеджменту 

КАРМАНА 
Сергія Вікторовича 

кафедра бізнес-консалтингу та 
міжнародного туризму 

ЛЕГЕЗУ  
Дар'ю Георгіївну 

 
кафедра маркетингу 

ОЛЕКСЕНКА  
Романа Івановича 

кафедра публічного управління, 
адміністрування та права  

ЯЦУХ  
Олену Олексіївну 

кафедра фінансів, банківської справи 
та страхування 

СОКІЛА  
Олега Григорійовича 

кафедра обліку і оподаткування 

МАКСИМЕЦЬ  
Оксану Миколаївну 

кафедра суспільно-гуманітарних 
наук 

ГАЗАЄВА  
Валерія Нодаровича 

кафедра фізичного виховання і 
спорту 

СИМОНЕНКО  
Світлану Вікторівну 

 
кафедра іноземних мов 

 

3. Призначити відповідальними за дотримання чинного законодавства 

«Про охорону праці», за безпечний стан робочих місць керівників структурних 

підрозділів:  

ТЕРЕЩЕНКО  
Анну Володимирівну 

начальника відділу кадрів; 

КРУТІКОВУ  
Тетяну Олександрівну 

головного бухгалтера; 

МАРЧУК  
Анжелу Володимирівну 

завідувача канцелярії; 

СЕВЕРІН  
Надію Василівну 

завідувача архівом; 

БЄЛЯКА  
Павла Олексійовича 

керівника навчального відділу; 

БІЛОЦЬКУ  
Ольгу Миколаївну 

директора наукової бібліотеки; 
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ПОДШИВАЛОВА  
Геннадія Валерійовича 

директора Інституту підвищення 
кваліфікації; 

ЦВІГУН  
Світлану Миколаївну 

 
директора центру культури та дозвілля; 

ЛОМЕЙКО 
Олександр Петрович 

 
науково-методичного центр; 

МАНІТУ  
Ігоря Юрійовича 

провідного інженера центру 
інформаційних технологій; 

ЄРЕМЄЄВА  
Валерія Юрійовича 

інженера відділу технічних засобів 
забезпечення навчального процесу та 
інформації; 

ПРУСА  
Юрія Олександровича 

 
начальника науково-дослідної частини; 

СИНГАЄВСЬКОГО  
Віктора Антоновича 

начальника відділу зв’язку з 
виробництвом; 

ЄВТУШЕНКА  
Олександра Григоровича 

керівника Навчально-науково-
виробничого центру; 

ІВАНОВА 
Олександра Степановича 

спортивно-оздоровчий комплекс 
«Салют»; 

ЄФІМЕНКО  
Людмилу Миколаївну 

 
начальника відділу міжнародних зв’язків; 

КРУТІКОВА  
Павла Леонідовича 

начальника військово-мобілізаційного 
підрозділу; 

ЗІНЕНКА  
Кирила Олександровича 

провідного юрисконсульта юридичного 
відділу; 

ВОДОП'ЯНОВА  
Дениса Вікторовича 

начальника редакційно-видавничого 
відділу; 

БІНЧЕВА  
Олександра Федоровича 

завідувача навчально-виробничого 
відділу; 

ЦИНОВСЬКУ 
Тетяну Томашівну 

начальника відділу профорієнтації та 
довузівської підготовки; 

ФАНДЄЄВА  
Олександра Анатолійовича 

 
начальника відділу охорони праці 

ПІЛЬГУЯ  
Олександра Валентиновича 

 
Завідувача гуртожитку № 1 

БЕРЕЗОВСЬКОГО  
Валентина Івановича 

Завідувача гуртожитку № 4 

 

4. Головному бухгалтеру здійснювати контроль за правильністю витрат 

коштів, які виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони 

праці, колективного договору (угоди); забезпечити виконання заходів з охорони 

праці, що передбаченні чинним законодавством; несе відповідальність  
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за невиконання вимог і санітарних норм з організації робочих місць, правил 

пожежної безпеки в приміщеннях бухгалтерії. 

5. Керівникам структурних підрозділів своєчасно проводити єдину 

політику з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, впровадження 

інноваційних технологій навчання, системи стандартів безпеки праці, 

спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного 

процесу і робіт у структурних підрозділах. 

6. Контроль за виконання даного наказу покласти на начальника відділу 

охорони праці ФАНДЄЄВА О.А. 

 
Ректор університету, 
доктор технічних наук, професор    Володимир КЮРЧЕВ 
 

Проект вносить:       Погоджено: 

Начальник відділу охорони праці    Провідний юрисконсульт 

_________Олександр ФАНДЄЄВ   ____________ Кирило ЗІНЕНКО 

 


