
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 

16 жовтня 2020 року м. Харків №30 

 

початок: 14.00 

закінчення: 14.40 

 

Головуючий: Володимир Садковий 

Секретар: Віталій Асоцький 

 

Присутні:  

Олег Назаров Галіна Євланова, Наталія Піксасова, Володимир Андронов, Світлана 

Домбровська, Володимир Коврєгін, Андрій Куфлієвський, Олександр Мєтєльов, Олег Семків, 

Станіслав Скляров, Андрій Тітаренко, Микола Удянський. 
 

 

Порядок денний: 

 

1. Надання рекомендацій щодо зарахування на навчання до університету. 

Доповідач: Віталій АСОЦЬКИЙ 

 

2. Допуск до складання вступних випробувань. 

Доповідач: Віталій АСОЦЬКИЙ 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Віталія 

АСОЦЬКОГО. 
Згідно з правилами прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2020 році, якими визначена можливість здійснення набору на навчання до 

університету для отримання ступеня магістр за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 

30 листопада поточного року,  відповідними фаховими атестаційними комісіями 15.10.2020р. 

та 16.10.2020р. проведенні вступні випробування з абітурієнтами, що виявили бажання 

вступити на заочну форму навчання, а саме: 

 

- спеціальність 053 "Психологія" освітня програма "Робота з персоналом": 

Шабельник Тетяна Михайлівна. 

 

- спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія" освітня програма 

"Радіаційний та хімічний захист": 

Кагадій Сергій Олександрович. 

 



- спеціальність 263 "Цивільна безпека" освітня програма "Управління у сфері 

цивільного захисту": 

Ніщенко Дмитро Олександрович. 

Відповідно до результатів вступних випробувань, пропонується рекомендувати 

зазначених осіб до зарахування на заочну форму навчання для отримання ступеня магістра за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

Зважаючи на те, що зазначені особи успішно склали вступні випробування, 

рекомендувати їх на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Віталія 

АСОЦЬКИЙ. 
Відповідно до правил прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2020 році в поточному місяці був здійснений прийом документів від іноземних 

громадян, які виявили бажання заочно здобувати вищу освіту в університеті, а саме: 

- освітній ступінь "бакалавр", спеціальність 261 "Пожежна безпека", освітня 

програма "Пожежна безпека": 

Абдуллаєв Ельвін Мікаїл огли; 

Абдуллаєв Ількін Камал огли; 

Абдулов Гамід Юнус огли; 

Агаєв Ісмаіл Гахраман огли. 

 

- освітній ступінь "бакалавр" (на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти, 

термін навчання 2 роки 10 місяців), спеціальність 261 "Пожежна безпека", освітня 

програма "Пожежна безпека": 

Абасбейлі Ельданіз Мехман огли; 

Аллахвердієв Хабіб Адигезал огли; 

Гусейнов Ількін Тевеккуль огли; 

Ісмаїлов Муталіб Насіб огли; 

Машадієв Момін Ашраф огли; 

Нагиєв  Акрам Ніяз огли; 

Юсіфзаде Асіф Юсіб огли. 

 

Зважаючи на те, що перелічені абітурієнти надали всі необхідні для вступу на навчання 

документи, пропонується допустити їх до складання вступних іспитів. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

Допустити зазначених абітурієнтів до складання вступних іспитів. 

 

 

Головуючий: 

Голова приймальної комісії університету                         Володимир САДКОВИЙ 

 
 

 

Секретар: 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії університету                             Віталій АСОЦЬКИЙ 


