
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 
19 травня 2017 року м. Харків №7 

 
початок: 11.00 

закінчення: 12.00 

 

Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Лєбєдєв Д.В. 

Присутні:  

Назаров О.О., Лєбєдєв Д.В., Пліско Ю.В., Мєзіна Н.А., Андронов В.А., Бєзуглов О.Є., 

Волобуєв О.В., Коврєгін В.В., Куфлієвський А.С., Мєтєльов О.В., Попов В.М., Ромін А.В., 

Дядченко А.В., Семків О.М., Скляров С.О., Удянський М.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження змін до правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2017 році  

Доповідач: Назаров О.О. 

2. Ухвалення програми вступних випробувань для осіб, що вступають на 

навчання для отримання ступеня магістра  

Доповідач: Лєбєдєв Д.В.  

3. Ухвалення складу фахової комісії  

Доповідач: Лєбєдєв Д.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Заступника голови приймальної комісії університету Назарова О.О. 

Оскільки університету було надане право на розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти на першому та другому рівнях, а також через введення в дію 

Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" в 2017 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 року № 579, 

приймальною комісією були розроблені зміни до Правил прийому до Національного 

університету цивільного захисту України у 2017 році, що додаються. 

Пропонується затвердити зазначені зміни  та вийти із пропозицією до Вченої ради 

університету щодо затвердження зазначених змін. 
 

 

 



2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити зміни до Правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2017 році. 

2.2. Вийти із пропозицією до Вченої ради університету щодо розгляду та затвердження 

зазначених змін. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Лєбєдєва Д.В. 

Відповідно до протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки 

України від 12 травня 2017 року №51/1 університету була видана ліцензія на провадження 

освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 183 "Технології 

захисту навколишнього середовища". В зв'язку із цим кафедрою Охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки університету була розроблена відповідна програма вступних 

випробувань. Зазначена програма розроблена з урахуванням освітньо-професійної програми 

з підготовки фахівців за освітнім ступенем магістр за зазначеною спеціальністю тому 

пропонується її затвердити для подальшого використання під час проведення вступних 

випробувань. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

4.1. Затвердити зазначену програму вступних випробувань. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Лєбєдєва Д.В.  
З метою забезпечення прийому іспитів у абітурієнтів, що вступають на навчання до 

університету для отримання ступеню магістра за спеціальністю 183 "Технології захисту 

навколишнього середовища" пропонується затвердити наступний склад фахової атестаційної 

комісії: 

АРТЕМ’ЄВ 

Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, к.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 

ЛОБОЙЧЕНКО 

Валентина Михайлівна 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, к.х.н., с.н.с. 

САРАПІНА  

Марина Володимирівна 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, к.т.н. 

 

6. ВИРІШИЛИ:  

6.1. Затвердити склад фахової атестаційної комісії. 

 

 

 

Головуючий: 

голова приймальної комісії університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                В.П. Садковий 

 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету 

підполковник служби цивільного захисту       Д.В. Лєбєдєв 


