
Протокол № 1 
засідання приймальної комісії 

Національного університету цивільного захисту України 
від 13 січня 2016 року  

 
Присутні: генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Садковий В.П., 

полковник служби цивільного захисту Назаров О.О., підполковник служби 
цивільного захисту Асоцький В.В., підполковник служби цивільного захисту 
Вєнєдіктов С.А., підполковник служби цивільного захисту Журавський М.М., 
Казначеєвський В.О., Мірошниченко В.В., полковник служби цивільного 
захисту Андронов В.А., полковник служби цивільного захисту Бєзуглов О.Є., 
полковник служби цивільного захисту Волобуєва О.В., полковник служби 
цивільного захисту Коврєгіна В.В., полковник служби цивільного захисту 
Козленко А.М., полковник служби цивільного захисту Куфлієвський А.С., 
Мєтєльов О.В., полковник служби цивільного захисту Попов В.М., полковник 
служби цивільного захисту Ромін А.В., рядовий служби цивільного захисту 
Руснак О.В., підполковник служби цивільного захисту Скляров С.О., полковник 
служби цивільного захисту Удянський М.М. 

Порядок денний 
1. Затвердження плану роботи приймальної комісії у 2016 році 

(інформація заступника голови приймальної комісії Назарова О.О.). 
2. Ухвалення складу предметних екзаменаційних, фахових та предметних 

комісій університету (інформація відповідального секретаря приймальної 
комісії Асоцького В.В.). 

3. Ухвалення порядку тиражування, зберігання та видачі екзаменаційних 
матеріалів для проведення вступних випробувань (інформація заступника 
відповідального секретаря приймальної комісії Казначеєвського В.О.); 

4. Ухвалення складу відбіркової комісії та складу технічного персоналу 
приймальної комісії ((інформація члена приймальної комісії Попова В.М.). 

 

1. Слухали: інформацію заступника голови приймальної комісії 
Назарова О.О. який ознайомив присутніх з планом роботи приймальної комісії 
на 2016 р. 
№ 
з/п Зміст роботи 

Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

1. 
Створити предметні екзаменаційні, фахові та 
предметні комісії університету січень 2016р. 

Заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК. 

2.  

Організувати прийом заяв на денну та заочну 
форми навчання від іноземних громадян та 
проведення вступних іспитів. 

лютий – 
листопад 

2016р.  

Голова ПК, 
заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК, 
заступник 
відповідального 
секретаря ПК 
Казначеєвський В.О. 

3. Забезпечити інформування вступників, їх січень – Відповідальний 



батьків та громадськість з питань вступу до 
Національного університету цивільного 
захисту України у 2016 році 

вересень 
2016р. 

секретар ПК, 
заступники 
відповідального 
секретаря ПК, 
начальники 
факультетів. 

4. 

Проводити консультації абітурієнтів з питань 
вступу на навчання та вибору спеціальностей 

січень – 
вересень 
2016р. 

Члени ПК, члени 
відбіркової комісії, 
науково-
педагогічний та 
педагогічний склад 
університету 

5. 

Здійснювати контроль за роботою 
приймальної комісії, відбіркової, 
екзаменаційних, фахових, предметних та 
апеляційної комісій. 

лютий – 
листопад 

2016р. 

Голова ПК, 
заступник голови 
ПК. 

6. 

Організовувати і проводити засідання 
приймальної комісії (не менш одного 
засідання в місяць) 

упродовж 
року 

Голова ПК, 
заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК. 

7. 

Своєчасно складати статистичні звіти, 
довідки. Інформувати громадськість про хід 
подання заяв на вступ до навчального 
закладу, здійснювати інформування за 
допомогою ЄДЕБО 

упродовж 
року 

Відповідальний 
секретар ПК, 
заступник 
відповідального 
секретаря ПК 
Журавський М.М. 

8. 
Забезпечити проведення занять на 
підготовчих курсах університету 

січень - 
квітень 2016р. 

Заступник голови 
ПК, начальник НМВ. 

9. 
Провести випускні екзамени на підготовчих 
курсах університету квітень 2016р. 

Заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК. 

10. 

Організувати проведення Дня відкритих 
дверей університету лютий – 

травень 2016р.  

Заступник голови 
ПК, член ПК, 
начальники 
факультетів 

11. 

Організувати та провести електронну 
реєстрацію вступників 

липень 2016р. 

Відповідальний 
секретар ПК, 
заступник 
відповідального 
секретаря ПК 
Журавський М.М. 

12. 

Організувати прийом заяв на денну форму 
навчання за ОКР "спеціаліст" та освітнім 
ступенем "магістр". 

червень – 
серпень 2016р. 

Заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК, 
заступники 
відповідального 
секретаря ПК, члени 
відбіркової комісії, 
начальники 
факультетів 

13. 
Організувати прийом заяв на денну форму 
навчання за освітнім ступенем "бакалавр". 

липень 2016р. 
Заступник голови 
ПК, відповідальний 



секретар ПК, 
заступники 
відповідального 
секретаря ПК, члени 
відбіркової комісії, 
начальники 
факультетів 

14. 

Здійснити вивчення особових справ 
абітурієнтів, що вступають на денну форму 
навчання на місця державного замовлення 

червень – 
липень 2016р. 

Відповідальний 
секретар ПК, голова 
та члени відбіркової 
комісії, начальник 
МСЧ. 

15. 

Забезпечити проведення остаточного 
медичного огляду абітурієнтів, що вступають 
на денну форму навчання на місця 
державного замовлення 

липень 2016р. 

Голова ПК, 
заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК, 
начальник ВОС, 
начальник МСЧ. 

16. 

Забезпечити проведення вступного екзамену 
з фізичної підготовки 

липень 2016р. 

Голова ПК, 
заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК, 
начальник ВОС, 
голова предметно-
екзаменаційної 
комісії.  

17. 

Організувати прийом заяв на заочну форму 
навчання. 

липень – 
серпень 2016р. 

Заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК, 
заступник 
відповідального 
секретаря ПК 
Вєнєдіктов С.А., 
начальники 
факультетів 

18. 

Організувати прийом заяв на навчання за 
ступенем "доктор філософії". 

вересень 
2016р. 

Заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК, 
начальник 
ад’юнктури. 

19. 
Розробити і затвердити програми творчих 
конкурсів та вступних екзаменів 

лютий – 
квітень 2016р. 

Голови предметних 
комісій. 

20. 
Розробити та затвердити в установленому 
порядку Правила прийому до НУЦЗ України 
у 2017 році 

листопад – 
грудень 2016р. 

Заступник голови 
ПК, відповідальний 
секретар ПК, 

21. 

Своєчасно відправити звіти, статистичні дані 
до МОН України, ДСНС України та 
обласного управління освіти і науки. 
Подавати інформаційні звіти до ЄДЕБО 

Упродовж 
року 

Відповідальний 
секретар ПК. 

22. 
Звітувати про роботу приймальної комісії на 
засіданні вченої ради університету 

грудень 2016р. 
Відповідальний 
секретар ПК. 

Ухвалили: Інформацію взяти до відома. 



2. Слухали: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Асоцького В.В. який ознайомив присутніх з складами предметних 
екзаменаційних, фахових, предметних та апеляційної комісій університету. 
 

Склад предметних екзаменаційних комісій Національного університету цивільного 
захисту України: 

1. З математики: 
МУНТЯН 
Валерій Карпович 

завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін, к.т.н., 
доцент – голова комісії 

Члени комісії 
ГОВАЛЕНКОВ 
Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.т.н., 
доцент 

ЯНОВСЬКИЙ 
Юрій Анатолійович 

викладач кафедри фізико-математичних дисциплін 

2. З фізики: 
БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент – голова комісії 

Члени комісії 
УМЕРЕНКОВА 
Ксенія Ростиславівна 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.т.н., 
доцент 

КУДІН 
Олександр Михайлович 

професор кафедри фізико-математичних дисциплін, д.т.н., 
с.н.с. 

3. З фізичної підготовки: 
ПОПОВ 
Вадим Михайлович 

проректор, к.т.н., доцент – голова комісії 
 

Члени комісії 
КРАСНОКУТСЬКИЙ 
Микола Іванович 

начальник кафедри фізичної підготовки, к.психол.н. 
 

КОНОНОВИЧ 
Вячеслав Генріхович 

викладач кафедри фізичної підготовки 
 

ЖОГЛО 
Володимир Миколайович 

командир навчального взводу  
 

ПЛЮЩ 
Максим Олександрович 

викладач кафедри фізичної підготовки 

4. З української мови: 
БОГДАНОВА 
Ірина Євгеніївна 

завідувач кафедри мовної підготовки к.філол.н, доцент – 
голова комісії 

Члени комісії 
КУЧЕРЕНКО 
Олена Федорівна 

доцент кафедри мовної підготовки к.філол.н, доцент 
 

ЛЕПТУГА 
Олена Костянтинівна 

доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н. 

5. З іноземної мови: 
Старова 
Олена Олександрівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки, к.філол.н. – 
голова комісії 

Члени комісії 
ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 
 

ПАНОВА 
Тамара Миколаївна 

викладач кафедри мовної підготовки 
 

6. З біології: 
ПЕРЕЛИГІНА 
Ліна Анатоліївна 

начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
д.б.н., професор – голова комісії 

Члени комісії 
АФАНАСЬЄВА доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 



Наталя Євгенівна к.психол.н., доцент 
КУЧЕРЕНКО 
Сергій Михайлович 

доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
к.психол.н., доцент 

7. З історії України: 
ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент – голова комісії 

Члени комісії 
КАРІКОВ 
Сергій Анатолійович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

ПОЛЯКОВА 
Оксана Олександрівна 

викладач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін 

8. З хімії: 
КІРЄЄВ  
Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
д.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
СКОРОДУМОВА 
Ольга Борисівна 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
д.т.н., професор 

ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

9. З Географії: 
АРТЕМ’ЄВ 
Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
СТРЮК 
Тетяна Юріївна 

старший викладач кафедри охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки, к.геогр.н. 

ВАРИВОДА  
Євгенія Олександрівна 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.геогр.н., доцент 

10. По співбесіді з кандидатами на навчання, які користуються пільгами: 
САДКОВИЙ 
Володимир Петрович 

ректор університету, д.держ.упр., професор – голова комісії 

Члени комісії 
МУНТЯН 
Валерій Карпович 

завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін, к.т.н., 
доцент 

БОГДАНОВА 
Ірина Євгеніївна 

завідувач кафедри мовної підготовки к.філол.н, доцент – 
голова комісії 

11. По співбесіді з іноземцями та особами без громадянства: 
ЛЄБЄДЄВ 
Денис Валерійович 

помічник ректора з міжнародного співробітництва, 
к.психол.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
МУНТЯН 
Валерій Карпович 

завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін, к.т.н., 
доцент 

КУЧЕРЕНКО 
Олена Федорівна 

доцент кафедри мовної підготовки к.філол.н, доцент 
 

ПЕРЕЛИГІНА 
Ліна Анатоліївна 

начальник кафедри прикладної психології, д.б.н., професор 

КІРЄЄВ  
Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
д.т.н., доцент – голова комісії 

 
 

Склад фахових атестаційних комісій Національного університету цивільного захисту України 
1. З прийому на навчання на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»: 

1.1. за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»: 
ПЕРЕЛИГІНА 
Ліна Анатоліївна 

начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
д.б.н., професор – голова комісії 

Члени комісії 
АФАНАСЬЄВА доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 



Наталя Євгенівна к.психол.н., доцент 
КУЧЕРЕНКО 
Сергій Михайлович 

доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
к.психол.н., доцент 

ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

ШАРОВАТОВА  
Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.п.н., доцент 

ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 
 

1.2. за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»: 
АРТЕМ’ЄВ 
Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
ДОВБНЯ 
Тетяна Юріївна 

старший викладач кафедри охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки, к.геогр.н. 

САРАПІНА  
Марина Володимирівна 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.т.н. 

ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 
 

ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент  

1.3. за напрямом підготовки 6.051301 «Хімічна технологія»: 
КІРЄЄВ  
Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
д.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
СКОРОДУМОВА 
Ольга Борисівна 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
д.т.н., професор 

ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 
 

ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент  

ШАРОВАТОВА  
Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.п.н., доцент 

1.4. за напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист»: 
СОБИНА  
Віталій Олександрович 

начальник кафедри організації та технічного забезпечення 
аварійно-рятувальних робіт , к.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
НЕКЛОНСЬКИЙ 
Ігор Михайлович 

старший викладач кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт, к.військ.н. 

САВЧЕНКО 
Олександр Віталійович 

заступник начальника кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності, к.т.н., с.н.с. 

ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент 

ШАРОВАТОВА  доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 



Олена Павлівні безпеки, к.п.н., доцент 
МІЩЕНКО 
Ігор Вікторович 

доцент кафедри прикладної механіки, к.т.н., доцент 

ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

1.5. за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»: 
ШАРОВАТОВА  
Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.п.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
БУХМАН 
Ольга Матвіївна 

викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки 

РЕЗНІЧЕНКО  
Ганна Михайлівна 

викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки 

ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 
 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент 

ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

МІЩЕНКО 
Ігор Вікторович 

доцент кафедри прикладної механіки, к.т.н., доцент 

1.6.  за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»: 
КЛЮЧКА   
Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів, 
д.т.н. – голова комісії 

Члени комісії 
ЯРОВИЙ 
Євгеній Анатолійович 

викладач кафедри пожежної профілактики в населених 
пунктах  

КАЛИНОВСЬКИЙ  
Андрій Якович 

начальник кафедри інженерної та аварійно-рятувальної 
техніки, к.т.н., доцент 

ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 
 

ШАРОВАТОВА  
Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.п.н., доцент 

ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

2. З прийому на навчання для здобуття ступеня магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст: 

2.1. за спеціальністю 053 «Психологія»: 
ПЕРЕЛИГІНА 
Ліна Анатоліївна 

начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
д.б.н., професор – голова комісії 

Члени комісії 
АФАНАСЬЄВА 
Наталя Євгенівна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
к.психол.н., доцент 

КУЧЕРЕНКО 
Сергій Михайлович 

доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
к.психол.н., доцент 

ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

2.2. за спеціальністю 101 «Екологія»: 
АРТЕМ’ЄВ 
Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
ДОВБНЯ 
Тетяна Юріївна 

старший викладач кафедри охорони праці та техногенно-
екологічної безпеки, к.геогр.н. 

САРАПІНА  
Марина Володимирівна 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.т.н. 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент  



2.3. за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»: 
КІРЄЄВ  
Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
д.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
СКОРОДУМОВА 
Ольга Борисівна 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
д.т.н., професор 

ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

ХОРОШЕВ  
Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент 

ТОРОПОВСЬКА 
Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 
 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент 

ШАРОВАТОВА  
Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.п.н., доцент 

2.4. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізації «Цивільний захист», 
«Управління у сфері цивільного захисту» та «Інженерне забезпечення піротехнічних робіт»): 
СОБИНА  
Віталій Олександрович 

начальник кафедри організації та технічного забезпечення 
аварійно-рятувальних робіт , к.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
НЕКЛОНСЬКИЙ 
Ігор Михайлович 

старший викладач кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт, к.військ.н. 

САВЧЕНКО 
Олександр Віталійович 

заступник начальника кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності, к.т.н., с.н.с. 

2.5. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці»): 
ШАРОВАТОВА  
Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки, к.п.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 
РЕЗНІЧЕНКО  
Ганна Михайлівна 

викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки 

БУХМАН 
Ольга Матвіївна 

викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 
безпеки 

ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент 

МІЩЕНКО 
Ігор Вікторович 

доцент кафедри прикладної механіки, к.т.н., доцент 

2.6. за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»: 
КЛЮЧКА   
Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів, 
д.т.н. – голова комісії 

Члени комісії 
БОНДАРЕНКО 
Сергій Миколайович 

доцент кафедри автоматичних систем безпеки та 
інформаційних технологій, к.т.н., доцент 

ЯРОВИЙ 
Євгеній Анатолійович 

викладач кафедри пожежної профілактики в населених 
пунктах  

АФАНАСЕНКО 
Костянтин Анатолійович 

викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів 
та технологій  

КАЛИНОВСЬКИЙ  
Андрій Якович 

начальник кафедри інженерної та аварійно-рятувальної 
техніки, к.т.н., доцент 

БОРОДИЧ 
Павло Юрійович 

доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки, к.т.н., 
доцент 

ГРИЦИНА 
Ігор Миколайович 

заступник начальника кафедри пожежної тактики та 
аварійно-рятувальних робіт, к.т.н., доцент 

БОРИСЕНКО  
Віталій Григорович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.ф-м.н., 
доцент 



ЛІТИНСЬКИЙ 
Григорій Борисович 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 
к.х.н., доцент 

МІЩЕНКО 
Ігор Вікторович 

доцент кафедри прикладної механіки, к.т.н., доцент 

2.7. за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування»: 
Майстро  
Сергій Вікторович 

завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту, д.держ.упр., професор – голова комісії 

Члени комісії 
ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО 
Аліна Леонідівна 

викладач кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту, к.держ.упр. 

ШВЕДУН 
Вікторія Олександрівна 

викладач кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту, к.е.н. 

 
Склад предметних комісій Національного університету цивільного захисту України 

1. З іноземної мови: 
БОГДАНОВА 
Ірина Євгенівна 
 

 
 
завідувач кафедри мовної підготовки, к.філол.н., доцент – 
голова комісії. 

Члени комісії: 
КУЧЕРЕНКО 
Олена Федорівна 

 
доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н., доцент; 

СТАРОВА 
Олена Олександрівна 

викладач кафедри мовної підготовки, к.філол.н. 

2. З філософії: 
РЯБІНІНА  
Олена Володимирівна 

 
професор кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 
д.філос.н., професор – голова комісії. 

Члени комісії:  
ПОЛЯКОВА 
Оксана Олександрівна 

викладач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 
к.філос.н.; 

КАРІКОВ 
Сергій Анатолійович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, к.і.н., 
доцент. 

3. Зі спеціальності: 21.06.02 – «Пожежна безпека» 
ТАРАСЕНКО 
Олександр Андрійович 

провідний науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи, д.т.н., с.н.с. – голова 

Члени комісії:  
БАСМАНОВ 
Олексій Євгенович 

головний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії моніторингу надзвичайних ситуацій, д.т.н., 
професор;   

КЛЮЧКА 
Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів 
та технологій, д.т.н., с.н.с. 

4. Зі спеціальності: 21.02.03 – «Цивільний захист» 
АНДРОНОВ 
Анатолій Володимирович 

проректор з наукової роботи, д.т.н., професор  – голова 
комісії. 

Члени комісії:  
ЧУБ Ігор  
Андрійович                    

начальник кафедри пожежної профілактики в населених 
пунктах, д.т.н., професор; 

ТЮТЮНИК 
Вадим 
Володимирович 

начальник навчальної науково-дослідної                                                      
лабораторії  піротехнічних та спеціальних робіт 
кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, д.т.н., 
доцент. 

5. Зі спеціальності 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах» 
ТІМЧЕНКО 
Олександр 
Володимирович 

головний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії екстремальної та кризової психології, д.психол.н., 
професор - голова комісії. 

Члени комісії:  
ПЕРЕЛИГІНА 
Ліна Анатоліївна 

начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах, 
д.б.н., професор; 



ОНІЩЕНКО  
Наталія Вікторівна 
 

провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії екстремальної та кризової психології, д.психол.н., 
професор. 

6. Зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» 
ДОМБРОВСЬКА 
Світлана Миколаївна               

начальник навчально-науково-виробничого  
центру, д.держ.упр., професор – голова комісії. 

Члени комісії:  
МАЙСТРО 
Сергій Вікторович                  

завідувач кафедри публічного адміністрування у 
сфері цивільного захисту, д.держ.упр., професор; 

СТРЕЛЬЦОВ 
Володимир Юрійович            

начальник наукового відділу проблем державної навчально-
науково-виробничого центру, д.держ.упр., доцент. 

Ухвалили: погодитися із запропонованими складами комісії та 
рекомендувати їх до затвердження ректором університету. 

 
3. Слухали: інформацію заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії Казначеєвського В.О. який ознайомив присутніх із 
проектом порядку тиражування, зберігання та видачі екзаменаційних матеріалів 
для проведення вступних випробувань. 

 
 

Порядок 
тиражування, зберігання та видачі екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних іспитів 
На виконання закону України  «Про вищу освіту», Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року №1172 та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за 
№1390/26167, Положення про приймальну комісію Національного університету 
цивільного захисту України встановлено наступний порядок тиражування, 
зберігання та видачі екзаменаційних матеріалів для проведення випробувань. 

1. Голови та заступники голів предметних екзаменаційних комісій з 
математики, біології, української мови та літератури, хімії, фізики, історії 
України, географії які несуть персональну відповідальність за збереження у 
таємниці зміст екзаменаційних матеріалів, їх відповідність навчальним 
програмам середньої загальноосвітньої школи: 

- з метою забезпечення конфіденційності при розробці екзаменаційних 
матеріалів роботу з ними виконують тільки особисто; 

- для забезпечення варіативності при виборі екзаменаційних матеріалів 
вони розробляються у не менш як 3-х різних варіантах; 

- до 01.03.2015р. завершити розробку екзаменаційних матеріалів для 
проведення письмових іспитів за тестовими технологіями та надати їх у 
друкованому та електронному вигляді відповідальному секретареві 
приймальної комісії; 

- з метою запобігання розголошенню змісту екзаменаційних матеріалів 
забезпечити знищення чорнових матеріалів та їх електронних копій.  

2. Відповідальному секретареві приймальної комісії: 



- прийняти від голів предметних екзаменаційних комісій екзаменаційні 
матеріали у визначеній кількості у друкованому та електронному 
вигляді; 

- до 23.07.2015 р. здійснити тиражування письмових завдань за тестовими 
технологіями у необхідній кількості. 

3. Визначити наступний порядок тиражування, зберігання та видачі 
екзаменаційних матеріалів для проведення іспитів за тестовими технологіями: 

3.1. Затверджені варіанти письмових завдань за тестовими технологіями 
доопрацьовуються особисто відповідальним секретарем приймальної комісії та 
його заступником. 

3.2. Тиражування у необхідній кількості письмових завдань за тестовими 
технологіями здійснюється у приміщенні розмножувально-копіювального 
центру відповідальним секретарем приймальної  комісії, його заступником та 
технічним працівником. 

3.3. Розтиражовані екзаменаційні матеріали письмових завдань за 
тестовими технологіями перелічуються та брошуруються особисто 
відповідальним секретарем приймальної  комісії та його заступником. 

3.4. Екзаменаційні матеріали письмових завдань за тестовими 
технологіями пакетуються у конверти, які опечатуються печаткою приймальної 
комісії та підписуються відповідальним секретарем приймальної комісії. 

3.4. Конверти з екзаменаційними матеріалами письмових завдань за 
тестовими технологіями зберігаються у сейфі відповідального секретаря 
приймальної комісії. 

3.5. У день проведення іспиту відповідальним секретарем та його 
заступником здійснюється видача необхідної кількості екзаменаційних 
матеріалів письмових завдань за тестовими технологіями головам (заступникам 
голів) предметних екзаменаційних комісій під підпис безпосередньо в аудиторії 
за 5-10 хвилин до початку іспиту.  

3.6. Голови (заступники голів) предметних екзаменаційних комісій у 
присутності члена приймальної комісії, визначеного для контролю в аудиторії, 
розкривають конверти з екзаменаційними матеріалами письмових завдань за 
тестовими технологіями тільки після допуску в аудиторію усіх абітурієнтів, які 
мають складати тестовий письмовий іспит. 

3.7. Членам предметних екзаменаційних комісій та приймальної комісії, 
що визначені для контролю в аудиторії, під час проведення іспиту 
забороняється виходити з аудиторії, виносити екзаменаційні матеріали або 
передавати їх за межі аудиторії. 

3.8. Після завершення вступного іспиту усі екзаменаційні матеріали 
письмових завдань за тестовими технологіями здаються головою (заступником 
голови) предметної екзаменаційної комісії безпосередньо відповідальному 
секретареві приймальної комісії або його заступнику. 

 
Ухвалили: взяти проект плану за основу та рекомендувати його до 

затвердження наказом ректора університету. 
 



4. Слухали: інформацію члена приймальної комісії Попова В.М. який 
ознайомив присутніх з складами відбіркової комісії та технічного персоналу 
приймальної комісії. 

 
Склад відбіркової комісії Національного університету цивільного захисту України 

ПОПОВ 
Вадим Михайлович 

проректор університету з персоналу, полковник служби 
цивільного захисту – голова комісії 

ПЕТРОВ 
Андрій Олександрович 

начальник сектору по роботі з перемінним складом, 
підполковник служби цивільного захисту – секретар комісії 

Заступники голови комісії 
БЕЗУГЛОВ 
Олег Євгенович 

начальник факультету оперативно-рятувальних сил, 
полковник служби цивільного захисту 

КУФЛІЄВСЬКИЙ 
Андрій Станіславович 

начальник соціально-психологічного факультету, 
полковник служби цивільного захисту 

МЄТЄЛЬОВ 
Олександр Володимирович 

декан факультету техногенно-екологічної безпеки 
 

ОЛІЙНИКОВ 
Олексій Анатолійович 

заступник начальника факультету - начальник відділення 
заочного та дистанційного навчання, підполковник служби 
цивільного захисту 

РОМІН 
Андрій Вячеславович 

проректор – начальник факультету цивільного захисту, 
полковник служби цивільного захисту 

УДЯНСЬКИЙ 
Микола Миколайович 

начальник факультету пожежної безпеки, полковник 
служби цивільного захисту 

Члени комісії 
ІВАНОВ 
Евген Володимирович 

начальник курсу, капитан служби цивільного захисту 
 

КОЛІСНИК  
Віталій Олександрович 

інспектор сектора перемінного складу відділу персоналу, 
майор служби цивільного захисту 

КОСОЛАПОВ  
Олексій Миколайович 

начальник сектора психологічного забезпечення, майор 
служби цивільного захисту 

ЛАГУТИН 
Володимир Леонідович 

начальник курсу, підполковник служби цивільного захисту 

ПРИХОДЬКО 
Юрій Олександрович 

начальник медико-санітарної частини – лікар, полковник 
служби цивільного захисту 

РОССОХАТСЬКИЙ  
Павло Миколайович 

начальник курсу, майор служби цивільного захисту 
 

 
Склад технічного персоналу для забезпечення роботи приймальної та відбіркової 

комісій Національного університету цивільного захисту України 
БАТУРОВ 
В`ячеслав Анатолійович 

методист факультету пожежної безпеки 
 

БУГАЙОВА 
Наталя Василівна 

фахівець сектору по роботі з перемінним складом 

ДЗЮБАНОВ 
Дмитро Юрійович 

методист відділення заочного та дистанційного навчання 
факультету цивільного захисту 

КОВРЕВСЬКА 
Марина Анатоліївна 

методист відділення редакційно-видавничої діяльності 

НАЩАНСЬКИЙ 
Олександр Миколайович 

лікар-терапевт стаціонарного відділення медико-санітарної 
частини 

ПЕТРОВА 
Ольга Вікторівна 

методист факультету техногенно-екологічної безпеки 
 

ТРЕТЬЯКОВ 
Віктор Анатолійович 

старший викладач-методист факультету оперативно-
рятувальних сил 

ЧОПЕНКО  
Вадим Володимирович 

викладач-методист соціально-психологічного факультету, 
майор служби цивільного захисту 

ЮРЧЕНКО викладач-методист факультету цивільного захисту, майор 



Олена Олександрівна служби цивільного захисту 

Ухвалили: погодитися із запропонованими складами та рекомендувати їх до 
затвердження ректором університету. 

 
Голова приймальної комісії 
генерал - лейтенант служби цивільного захисту        В.П. Садковий 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії 
підполковник служби цивільного захисту     В.В. Асоцький 


