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Порядок денний: 

1. Затвердження плану роботи приймальної комісії університету у 2018 році  

Доповідач: Назаров О.О.  

2. Ухвалення складу предметних екзаменаційних комісій університету 

Доповідач: Асоцький В.В. 
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Доповідач: Асоцький В.В. 

4. Ухвалення складу предметних комісій 
Доповідач: Асоцький В.В. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Заступника голови приймальної комісії університету полковника служби 

цивільного захисту Назарова О.О. 

З метою належної організації роботи приймальної комісії університету пропонує 

затвердити наступний план роботи на 2018 рік. 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1. 

Створити предметні екзаменаційні, фахові та 

предметні комісії університету 

лютий 2018р. 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 

2018р. 

Голова ПК, 

заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 

заступники 

відповідального 

секретаря ПК. 



3. 

Забезпечити інформування вступників, їх 

батьків та громадськість з питань вступу до 

Національного університету цивільного 

захисту України у 2017 році 

січень – 

вересень 

2018р. 

Відповідальний 

секретар ПК, 

заступники 

відповідального 

секретаря ПК, 

начальники 

факультетів. 

4. 

Проводити консультації абітурієнтів з питань 

вступу на навчання та вибору спеціальностей 

січень – 

вересень 

2018р. 

Члени ПК, члени 

відбіркової комісії, 

науково-

педагогічний та 

педагогічний склад 

університету 

5. 

Здійснити виїзди до територіальних ГУ (У) ДСНС 

України для проведення профорієнтаційної 

роботи 

січень – 

травень 2018р. 

Начальники 

факультетів 

6. 

Здійснювати контроль за роботою 

приймальної комісії, відбіркової, 

екзаменаційних, фахових, предметних та 

апеляційної комісій. 

лютий – 

листопад 

2018р. 

Голова ПК, 

заступник голови 

ПК. 

7. 

Організовувати і проводити засідання 

приймальної комісії (не менш одного 

засідання в місяць) 

упродовж 

року 

Голова ПК, 

заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК. 

8. 

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 

Мєзіна Н.А. 

9. 

Забезпечити проведення занять на 

підготовчих курсах університету 

січень – 

квітень 2018р. 

Заступник голови 

ПК, начальник НМВ, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

Євланова Г.В. 

10. 

Провести випускні екзамени на підготовчих 

курсах університету 

квітень 2018р. Заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК. 

11. 

Організувати проведення Дня відкритих 

дверей університету 

лютий – 

травень 2018р. 

Заступник голови 

ПК, член ПК, 

начальники 

факультетів 

12. 

Організувати та провести електронну 

реєстрацію вступників 

лютий – 

жовтень 

2018р. 

Відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК 

Мєзіна Н.А. 

 

13. 

Організувати прийом заяв на денну форму 

навчання за освітнім ступенем "магістр". 

червень – 

серпень 2018р. 

Заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 



заступники 

відповідального 

секретаря ПК, члени 

відбіркової комісії, 

начальники 

факультетів 

14. 

Організувати прийом заяв на денну форму 

навчання за освітнім ступенем "бакалавр". 

липень 2018р. Заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 

заступники 

відповідального 

секретаря ПК, члени 

відбіркової комісії, 

начальники 

факультетів 

15. 

Здійснити вивчення особових справ 

абітурієнтів, що вступають на денну форму 

навчання на місця державного замовлення 

червень – 

липень 2018р. 

Відповідальний 

секретар ПК, голова 

та члени відбіркової 

комісії, начальник 

МСЧ. 

16. 

Забезпечити проведення остаточного 

медичного огляду абітурієнтів, що вступають 

на денну форму навчання на місця 

державного замовлення 

липень 2018р. Голова ПК, 

заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 

начальник ВОС, 

начальник МСЧ. 

17. 

Забезпечити проведення вступного екзамену 

з фізичної підготовки 

липень 2018р. Голова ПК, 

заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 

начальник ВОС, 

голова предметно-

екзаменаційної 

комісії.  

18. 

Організувати прийом заяв на заочну форму 

навчання. 

липень – 

серпень 2018р. 

Заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 

заступник 

відповідального 

секретаря ПК, 
начальники 

факультетів 

19. 

Організувати прийом заяв на навчання за 

ступенем "доктор філософії". 

липень 2018р. Заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 

начальник 

ад’юнктури. 

20. 
Розробити і затвердити програми творчих 

конкурсів та вступних екзаменів 

лютий – 

квітень 2018р. 

Голови предметних 

комісій. 

21. 

Розробити та затвердити в установленому 

порядку Правила прийому до НУЦЗ України 

у 2019 році 

 

листопад – 

грудень 2018р. 

Заступник голови 

ПК, відповідальний 

секретар ПК, 



22. 

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. 

23. 
Звітувати про роботу приймальної комісії на 

засіданні вченої ради університету 

грудень 2018р. Відповідальний 

секретар ПК. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити план роботи приймальної комісії університету на 2018 рік. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Асоцького В.В. 

З метою забезпечення прийому іспитів у абітурієнтів, що вступають на навчання до 

університету для отримання ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

пропонується затвердити наступні склади предметних екзаменаційних комісій: 

 

1. З математики: 

ТАРАСЕНКО 

Олександр Андрійович 

провідний науковий співробітник відділу організації 

науково-дослідної роботи науково-дослідного центру, 

д.т.н., с.н.с. – голова комісії 

Члени комісії 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

ЯЗИКОВ 

Олексій Іванович 

викладач кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.пед.н. 

2. З фізичної підготовки: 

ПОПОВ 

Вадим Михайлович 

проректор з персоналу, д.т.н., доцент – голова комісії 

 

Члени комісії 

ЧЕРЕПАХА 

Ростислав Елійович 

заступник начальника факультету пожежної безпеки 

 

БІЛОУСОВ 

Анатолій Володимирович 

старший викладач кафедри фізичної підготовки 

 

ЖОГЛО 

Володимир Миколайович 

командир навчального взводу курсу факультету 

оперативно-рятувальних сил 

КОНОНОВИЧ 

Вячеслав Генріховичич 

старший викладач кафедри фізичної підготовки 

3. З української мови: 

БОГДАНОВА 

Ірина Євгеніївна 

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

голова комісії 

Члени комісії 

СТАРОВА 

Олена Олександрівна 

доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н. 

 

ЛЕПТУГА 

Олена Костянтинівна 

доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н. 

4. З біології: 

ІЛЬЇНА 

Юлія Юріївна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.б.н., доцент – голова комісії 

 

Члени комісії 

УШАКОВА 

Ірина Михайлівна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.психол.н., доцент 

 



СВІТЛИЧНА 

Наталія Олександрівна 

старший викладач кафедри психології діяльності в 

особливих умовах, к.психол.н. 

СЕЛЮКОВА 

Тетяна Василівна 

старший викладач кафедри психології діяльності в 

особливих умовах 

5. З історії України: 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 

ЛОГОВСЬКИЙ 

Ігор Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

ХАРЛАМОВ 

Михайло Іванович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

6. З хімії: 

КІРЄЄВ  

Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, д.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 

ХРИСТИЧ 

Олена Валеріївна 

старший викладач спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

7. По співбесіді з кандидатами на навчання, які мають право на зарахування до 

університету за результатами співбесіди: 

САДКОВИЙ 

Володимир Петрович 

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

комісії 

Члени комісії 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

БОГДАНОВА 

Ірина Євгеніївна 

завідувач кафедри мовної підготовки к.філол.н, доцент  

 

ІЛЬЇНА 

Юлія Юріївна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.б.н., доцент 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент  

8. По співбесіді з іноземцями та особами без громадянства: 

НАЗАРОВ 

Олег Олександрович 

проректор університету з навчальної та методичної 

роботи, к.психол.н., професор – голова комісії 

Члени комісії 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

СТАРОВА 

Олена Олександрівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки, к.філол.н. 

 

ІЛЬЇНА 

Юлія Юріївна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.б.н., доцент 

КІРЄЄВ  

Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, д.т.н., доцент 

 

4. ВИРІШИЛИ:  

4.1. Затвердити склади предметних екзаменаційних комісій університету на 2018 рік. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Асоцького В.В. 

З метою забезпечення прийому іспитів у абітурієнтів, що вступають на навчання до 

університету для отримання освітнього ступеню на основі раніше здобутого освітнього 



ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня) пропонується затвердити наступні склади фахових 

комісій: 

1. З прийому на навчання для отримання ступеню бакалавра на основі здобутого ступеню 

(рівня) вищої освіти: 

1.1. за спеціальністю 053 «Психологія»: 

ІЛЬЇНА 

Юлія Юріївна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.б.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 

УШАКОВА 

Ірина Михайлівна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.психол.н., доцент 

СВІТЛИЧНА 

Наталія Олександрівна 

старший викладач кафедри психології діяльності в 

особливих умовах, к.психол.н. 

СЕЛЮКОВА 

Тетяна Василівна 

старший викладач кафедри психології діяльності в 

особливих умовах 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

ЦИМБАЛ  

Богдан Михайлович 

старший викладач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки, к.т.н. 

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

1.2. за спеціальністю 101 «Екологія»: 

АРТЕМ’ЄВ 

Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та техногенно-

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

Члени комісії 

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. 

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

1.3. за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціалізацією 

«Радіаційний та хімічний контроль» спеціальності 263 «Цивільна безпека»: 

КІРЄЄВ  

Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, д.т.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 

ХРИСТИЧ 

Олена Валеріївна 

старший викладач спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

 

 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

 



ЦИМБАЛ  

Богдан Михайлович 

старший викладач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки, к.т.н. 

1.4. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізації «Цивільний захист» та 

«Телекомунікаційні системи в управлінні»): 

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. 

ПИСКЛАКОВА 

Ольга Олександрівна 

доцент кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту, к.т.н., доцент 

САВЧЕНКО 

Олександр Віталійович 

заступник начальник кафедри наглядово-

профілактичної діяльності, к.т.н., с.н.с. 

ЯЩЕНКО 

Олександр Анатолійович 

доцент кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту, к.е.н., доцент 

ЛОГОВСЬКИЙ 

Ігор Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

ЦИМБАЛ  

Богдан Михайлович 

старший викладач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки, к.т.н. 

МІЩЕНКО 

Ігор Вікторович 

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

 

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

 

1.5. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці»): 

ШАРОВАТОВА  

Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-

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

Члени комісії 

МАЛЬКО 

Олександр Дмитрович 

викладач кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, к.військ.н., доцент 

ЦИМБАЛ  

Богдан Михайлович 

старший викладач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки, к.т.н. 

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

МІЩЕНКО 

Ігор Вікторович 

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

1.6.  за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»: 

КЛЮЧКА   

Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки 

об'єктів, д.т.н., с.н.с. – голова комісії 

 

Члени комісії 

ЧУБ 

Ігор Андрійович 

начальник кафедри пожежної профілактики в 

населених пунктах, д.т.н., професор 

ХІЛЬКО 

Юрій Володимирович 

старший викладач кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт , к.т.н. 



БОРОДИЧ 

Павло Юрійович 

доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки, 

к.т.н., доцент 

ХРИСТИЧ 

Валерій Володимирович 

заступник начальника кафедри автоматичних систем 

безпеки та інформаційних технологій, к.т.н., доцент 

АФАНАСЕНКО 

Костянтин Анатолійович 

викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки 

об'єктів та технологій  

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

 

ЦИМБАЛ  

Богдан Михайлович 

старший викладач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки, к.т.н. 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

2. З прийому на навчання для здобуття ступеня магістр: 

2.1. за спеціальністю 053 «Психологія»: 

ІЛЬЇНА 

Юлія Юріївна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.б.н., доцент – голова комісії 

Члени комісії 

УШАКОВА 

Ірина Михайлівна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, к.психол.н., доцент 

СВІТЛИЧНА 

Наталія Олександрівна 

старший викладач кафедри психології діяльності в 

особливих умовах, к.психол.н. 

СЕЛЮКОВА 

Тетяна Василівна 

старший викладач кафедри психології діяльності в 

особливих умовах 

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 

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. 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.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 

ХРИСТИЧ 

Олена Валеріївна 

старший викладач спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент 

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

ЦИМБАЛ  

Богдан Михайлович 

старший викладач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки, к.т.н. 

 

 



2.4. за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»: 

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. 

2.5. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізації «Цивільний захист» та 

«Управління у сфері цивільного захисту»): 

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. 

ПИСКЛАКОВА 

Ольга Олександрівна 

доцент кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту, к.т.н., доцент 

САВЧЕНКО 

Олександр Віталійович 

заступник начальник кафедри наглядово-

профілактичної діяльності, к.т.н., с.н.с. 

ЯЩЕНКО 

Олександр Анатолійович 

доцент кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту, к.е.н., доцент 

2.6. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці»): 

ШАРОВАТОВА  

Олена Павлівні 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-

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

Члени комісії 

ЦИМБАЛ  

Богдан Михайлович 

старший викладач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки, к.т.н. 

МАЛЬКО 

Олександр Дмитрович 

викладач кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки, к.військ.н., доцент 

ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

МІЩЕНКО 

Ігор Вікторович 

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

2.7. за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»: 

КЛЮЧКА   

Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки 

об'єктів, д.т.н., с.н.с. – голова комісії 

Члени комісії 

ЧУБ 

Ігор Андрійович 

начальник кафедри пожежної профілактики в 

населених пунктах, д.т.н., професор 

ХРИСТИЧ 

Валерій Володимирович 

заступник начальника кафедри автоматичних систем 

безпеки та інформаційних технологій, к.т.н., доцент 

АФАНАСЕНКО 

Костянтин Анатолійович 

викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки 

об'єктів та технологій  

ХІЛЬКО 

Юрій Володимирович 

старший викладач кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт , к.т.н. 

БОРОДИЧ 

Павло Юрійович 

доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки, 

к.т.н., доцент 

ГОВАЛЕНКОВ 

Сергій Валентинович 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

к.т.н., доцент 

 



ЧИРКІНА  

Марина Анатоліївна 

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, к.т.н. 

МІЩЕНКО 

Ігор Вікторович 

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

2.8. за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»: 

МАЙСТРО  

Сергій Вікторович 

завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту, д.н.держ.упр., професор – голова 

комісії 

Члени комісії 

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО 

Аліна Леонідівна 

начальник наукового відділу з проблем державної 

безпеки навчально-науково-виробничого центру, 

к.н.держ.упр. 

ШВЕДУН 

Вікторія Олександрівна 

начальник наукового відділу з проблем управління у 

сфері цивільного захисту навчально-науково-

виробничого центру, д.н.держ.упр., с.н.с. 

3. З прийому вступного іспиту з іноземної мови у осіб, що вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістр: 

БОГДАНОВА 

Ірина Євгеніївна 

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

голова комісії 

Члени комісії 

ТОРОПОВСЬКА 

Лариса Володимирівна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

 

ПРОМСЬКА 

Альона Сергіївна 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

к. філол. н. 

СТАРОВА 

Олена Олександрівна 

доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н. 

 

ЛАТИШЕВ  

Роман Володимирович 

старший викладач кафедри мовної підготовки 

 

6. ВИРІШИЛИ:  

6.1. Затвердити склади фахових атестаційних комісій університету на 2018 рік. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Асоцького В.В. 

З метою забезпечення прийому іспитів у абітурієнтів, що вступають на навчання до 

університету для отримання ступеню доктора філософії пропонується затвердити наступні 

склади предметних комісій: 

1. З іноземної мови: 

БОГДАНОВА 

Ірина Євгенівна 

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

– голова комісії. 

Члени комісії: 

ЛЕПТУГА 

Олена Костянтинівна 

доцент кафедри мовної підготовки, к.філол.н; 

 

СТАРОВА 

Олена Олександрівна 

доцент 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: 

ХОРОШЕВ  

Олександр Миколайович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент; 

КАРІКОВ 

Сергій Анатолійович 

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

к.і.н., доцент. 



3. Зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» 

КЛЮЧКА 

Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки 

об’єктів та технологій, д.т.н., с.н.с. – голова комісії; 

Члени комісії: 

КІРЄЄВ  

Олександр Олександрович 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології, 

д.т.н., доцент; 

УДЯНСЬКИЙ 

Микола Миколайович 

начальник факультету цивільного захисту, к.т.н., доцент. 

 

4. Зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» 

ТЮТЮНИК 

Вадим Володимирович 

начальник кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту, д.т.н., с.н.с. – голова комісії; 

Члени комісії: 

СОБОЛЬ 

Олександр Миколайович                    

професор кафедри автоматичних систем безпеки та 

інформаційних технологій, д.т.н., с.н.с.; 

ТАРАСЕНКО 

Олександр Андрійович 

провідний науковий співробітник відділу організації 

науково-дослідної роботи, д.т.н., с.н.с.  

5. Зі спеціальності 053 «Психологія» 

ТІМЧЕНКО 

Олександр Володимирович 

головний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії екстремальної та кризової психології, 

д.психол.н., професор – голова комісії; 

Члени комісії: 

БАЛАБАНОВА 

Любов Матвіївна 

професор кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, д.психол.н., професор; 

УШАКОВА 

Ірина Михайлівна 

доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах, 

к.психол.н., доцент 

6. Зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

АНДРОНОВ 

Володимир Анатолійович  

проректор з наукової роботи - начальник науково-

дослідного центру, д.т.н., професор  – голова комісії 

Члени комісії: 

ВАМБОЛЬ 

Сергій Олександрович 

завідувач кафедри прикладної механіки, д.т.н., професор 

 

РИБАЛОВА 

Ольга Володимирівна 

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки, к.т.н., доцент 

7. Зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

ДОМБРОВСЬКА 

Світлана Миколаївна               

начальник навчально-науково-виробничого  

центру, д.н.держ.упр., професор – голова комісії 

Члени комісії: 

МАЙСТРО 

Сергій Вікторович                  

завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту, д.н.держ.упр., професор; 

КРЮКОВ  

Олексій Ігорович 

професор кафедри публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту, д.н.держ.упр., професор. 
 

8. ВИРІШИЛИ:  

8.1. Затвердити склади предметних комісій університету на 2018 рік. 
 
Головуючий 

голова приймальної комісії  

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                В.П. Садковий 

 

Секретар 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

підполковник служби цивільного захисту      В.В. Асоцький 


