
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 
24 лютого 2020 року м. Харків №2 

 
початок: 11.00 

закінчення: 12.00 

 

Головуючий: Володимир Садковий 

Секретар: Віталій Асоцький 

Присутні:  

Олег Назаров, Віталій Попов, Галіна Євланова, Наталія Піксасова, Володимир Андронов, 

Анастасія Бурменкова, Світлана Домбровська, Володимир Коврєгін, Андрій Куфлієвський, 

Олександр Мєтєльов, Олег Семків, Станіслав Скляров, Андрій Тітаренко, Микола Удянський. 

 

Порядок денний: 

1. Про допуск до складання вступних іспитів. 

Доповідач: Віталій Асоцький  

2. Про ухвалення програм вступних випробувань. 

Доповідач: Віталій Асоцький 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Віталія Асоцького 

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 навчатися на заочній формі навчання, а саме: 

освітній ступень "бакалавр", спеціальність 261 "Пожежна безпека" освітня програма 

"Пожежна безпека": 

- Абдуллаєв Хабіль Рафіг огли; 

- Аяззаде Сайяд Файяз огли; 

- Гаджиєв Гюнар Гусейн огли; 

- Мамедов Турал Ельдар огли; 

- Новрузов Сахават Сабір огли; 

- Пірімов Карім Мурад огли. 

 

освітній ступень "бакалавр", спеціальність 263 "Цивільний захист" освітня програма 

"Цивільний захист": 

- Аббасов Тапдіг Зульфугар огли; 

- Асланли Турал Камал огли. 

 



освітній ступень "бакалавр" (термін навчання 3 роки), спеціальність 261 "Пожежна 

безпека" освітня програма "Пожежна безпека" (термін навчання 3 роки): 

- Заманли Турал Ільгар огли; 

- Мусаєв Раміл Агаісмаіл огли; 

- Халілов Елмір Рахім огли. 

 

освітній ступень "магістр", спеціальність 263 "Цивільна безпека" освітня програма 

"Управління у сфері цивільного захисту": 

- Мамедов Ібрагім Махір огли; 

- Мовлалі Хаял Валєх огли. 

 

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

документи, пропонується допустити їх до складання вступних іспитів. 

 
1. ВИРІШИЛИ: 

Допустити зазначених абітурієнтів до складання вступних іспитів. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Віталія Асоцького.  

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та на виконання Положення 

про приймальну комісію Національного університету цивільного захисту України кафедрами 

університету були розробленні програми вступних випробувань а саме: 

- програми вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для отримання 

ступеня бакалавра на основі повної середньої освіти: 

- з конкурсного предмету "Українська мова та література"; 

- з конкурсного предмету "Біологія"; 

- з конкурсного предмету "Математика"; 

- з конкурсного предмету "Історія України"; 

- програми вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття 

ступеня бакалавр на основі раніше здобутого за іншою спеціальністю ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти: 

- за спеціальністю 053 "Психологія"; 

- за спеціальністю 101 "Екологія"; 

- за спеціальністю 161 "Хімічна технологія та інженерія"; 

- за спеціальністю 242 "Туризм"; 

- за спеціальністю 261 "Пожежна безпека"; 

- за освітньою програмою "Охорона праці" спеціальності 263 "Цивільна безпека"; 

- за освітньою програмою "Цивільний захист" спеціальності 263 "Цивільна безпека"; 

- програми фахових випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття 

ступеня бакалавр на основі раніше здобутого за спорідненою спеціальністю освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст: 

- за спеціальністю 101 "Екологія"; 

- за спеціальністю 161 "Хімічна технологія та інженерія"; 

- за спеціальністю 242 "Туризм"; 

- за спеціальністю 261 "Пожежна безпека"; 

- за освітньою програмою "Цивільний захист" спеціальності 263 "Цивільна безпека"; 

- програми вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для отримання 

ступеня магістра: 

- за спеціальністю 053"Психологія"; 

- за спеціальністю 101"Екологія"; 

- за спеціальністю 161"Хімічні технології та інженерія"; 

- за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища"; 

http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_161.pdf


- за спеціальністю 261"Пожежна безпека"; 

- за освітньою програмою "Охорона праці" спеціальності 263 "Цивільна безпека"; 

- за спеціалізаціями "Цивільний захист" та "Управління у сфері цивільного захисту" 

спеціальності 263 "Цивільна безпека"; 

- за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"; 

 

Пропонується затвердити зазначені програми для подальшого використання під час 

проведення вступних випробувань. 

 

2. ВИРІШИЛИ:  

Затвердити перелічені програми вступних випробувань. 

 

 

 

Головуючий: 

голова приймальної комісії університету                         Володимир САДКОВИЙ 

 

 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету                            Віталій АСОЦЬКИЙ 

 


