
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 

26 листопада 2018 року м. Харків №28 

 

початок: 10.00 

закінчення: 10.45 

 

Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Асоцький В.В. 

Присутні:  

Назаров О.О., Попов В.М., Євланова Г.В., Андронов В.А., Коврєгін В.В., Куфлієвський А.С., 

Мєтєльов О.В., Попов В.М., Ромін А.В., Семків О.М., Скляров С.О., Тітаренко А.В., 

Удянський М.М. 

 

Порядок денний: 
 

1. Затвердження Правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2019 році. 

Доповідач: Асоцький В.В.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Асоцького В.В. 

Відповідно до вимог Міністерства і освіти України приймальною комісією 

університету були розроблені Правила прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2019 році, окремими додатками в яких наведені правила прийому до 

ад’юнктури та докторантури університету. Даними правилами також регламентований 

порядок прийому на навчання і до Черкаського інститут пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля.  

Правила прийому були розроблені відповідно до вимог чинного законодавства, в них 

враховані всі вимоги, що викладені в Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України у 2019 році, що затверджені наказом МОН України від 11 жовтня 2018 року №1096 та 

Порядку відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту, затвердженого 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 лютого 2015 року №197. 

Відповідно до вимог МОН України зазначені Правила повинні бути затвердженні 

Вченою радою університету та викладені на сайті університету до 15.12.2018р. але, нажаль, на 

цей час Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році не пройшли 

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України тому пропонується погодити їх в першій 

(поточній) редакції.   

 

 



1. ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити поточну редакцію Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2019. 

1.2. Після реєстрації Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 

2019 році у міністерстві юстиції України внести відповідні зміни (за наявності) до Правил 

прийому та подати їх на розгляд та затвердження Вченій раді університету. 

 

 

 

 

Головуючий: 

голова приймальної комісії університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                В.П. Садковий 

 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету 

підполковник служби цивільного захисту       В.В. Асоцький 
 


