
Протокол № 2 
засідання приймальної комісії 

Національного університету цивільного захисту України 
від 22 лютого 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 
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. Інформацію про проведення Дня відкритих дверей університету 
(інформація члена приймальної комісії Попова В.М.). 

2. Інформацію про допуск до складання вступних іспитів (інформація 
відповідального секретаря приймальної комісії Асоцького В.В.). 

 
1. Слухали: члена приймальної комісії Попова В.М. який ознайомив 

присутніх з інформацією про проведення Дня відкритих дверей університету. 
 
Шановні члени приймальної комісії! Відповідно до плану роботи 

приймальної комісії на 2016 рік 20 лютого в університеті пройшов день 
відкритих дверей. До університету з’ їхалося понад 400 учнів освітніх закладів 
різних рівнів акредитації з різних регіонів України. Майбутні абітурієнти із 
Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Сумської, 
Харківської областей виявили бажання стати рятувальниками. Багато з них 
прибули із Донецького і Луганського регіонів. 

Знайомство майбутніх абітурієнтів, їх батьків та гостей із найстарішим в 
Україні вищим навчальним закладом пожежно-рятувального профілю 
розпочалося у головному корпусі навчального закладу. На навчально-
спортивному комплексі університету присутні ознайомились із презентаціями 
та досягненнями факультетів і науково-дослідних лабораторій навчального 
закладу, із виставкою навчально-методичної літератури для абітурієнтів. 
Присутні мали змогу отримати вичерпну інформацію від представників 
презентаційно-консультативного пункту та безпосередньо науково-
педагогічних працівників кафедр щодо питань вступу до навчального закладу 
та реєстрації майбутніх абітурієнтів за спеціальностями «Цивільний захист», 



«Хімічна технологія», «Психологія», «Пожежна безпека», «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Охорона 
праці». 

Майбутні абітурієнти ознайомились зі славною історією першого в 
Україні вищого навчального закладу пожежно-рятувального профілю, що має 
за плечима 88-річний досвід підготовки майбутніх рятувальників, славними 
традиціями університету, його випускниками, навчально-матеріальною базою, 
умовами вступу та навчання. Також потрапили до сучасно обладнаних 
навчальних аудиторій і дослідних лабораторій, мультимедійних класів, 
укомплектованих бібліотек, затишного гуртожитку, спальних приміщень 
навчального закладу. У клубі навчального закладу для присутніх було 
презентовано перегляд фільму про життєдіяльність НУЦЗУ, а також відбулася 
зустріч гостей із керівництвом навчального закладу.  

Серед питань, які хвилювали батьків майбутніх абітурієнтів, були перелік 
конкурсних предметів ЗНО на бюджетну та контрактну форму навчання, 
відповідність якості освіти європейським стандартам та можливість стажування 
за кордоном.  

Надалі автобусами гості дістались до навчально-тренувального полігону 
університету по вулиці Баварській, 7. Вони стали очевидцями показових 
відпрацювань вправ щодо організації та проведення розмінування території від 
вибухонебезпечних предметів; дій караулу під час гасіння пожежі; гасіння 
пожежі та рятування людей при аварійній посадці повітряного судна, 
рятувальних робіт на воді; саморятування з 4-го поверху пожежної навчальної 
башти. Майбутні абітурієнти та гості заходу побачили можливості пожежно-
рятувальної техніки у дії.  

Ухвалили: Інформацію взяти до відома. 
 
2. Слухали: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Асоцького В.В. про допуск до складання вступних іспитів. 
Відповідно до правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2016 році в поточному місяці був здійснений прийом 
документів від іноземних громадян, які виявили бажання навчатися на заочній 
формі навчання, а саме: 

Ступень "магістр", спеціальність 053 "Психологія": 
- Гафаров Ельчін Агабаба огли. 

Ступень "бакалавр", спеціальність 263 "Цивільний захист" 
- Аласгаров Ніджат Наміг огли; 
- Гараєв Рашад Мардан огли. 

Ступень "бакалавр", спеціальність 261 "Пожежна безпека" 
- Гулієв Ельшан Шохраддін огли; 
- Ібрагімзаде Ульві Сахават огли; 
- Керімов Аміль Вілаят огли; 
- Маммадов Турал Фізулі огли. 

Ступень "бакалавр", напрям підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" (на 3 
курс з нормативним терміном навчання: 



- Гусейнов Байрам Імран огли. 
Ступень "бакалавр", напрям підготовки 6.170201 "Цивільний захист" (на 

3 курс з нормативним терміном навчання: 
- Мікаіллі Орхан Мушфіг огли. 

Ступень "бакалавр", напрям підготовки 6.030102 "Психологія" (на 3 курс 
з нормативним терміном навчання: 

- Мамедова Ругія Закір кизи. 
 
Ухвалили: Зважаючи на те, що перелічені особи виконали всі умови, 

зазначені в правилах прийому до університету, допустити їх до складання 
вступних екзаменів. 

 
 
 

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


