
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 
28 лютого 2018 року м. Харків №3 

 
початок: 10.00 

закінчення: 11.00 

 

Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Асоцький В.В. 

Присутні:  

Назаров О.О., Попов В.М., Євланова Г.В., Мєзіна Н.А., 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. Ухвалення програм вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання 

для отримання ступеня бакалавра на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти. 

Доповідач: Асоцький В.В.  

2. Надання рекомендацій щодо зарахування на навчання до університету. 

Доповідач: Асоцький В.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Асоцького В.В. 

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 раніше здобутого ступеня вищої освіти: 

- за спеціальністю 101 «Екологія»; 

- за спеціалізацією «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека»; 

- за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»; 

- за спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія»; 

- за спеціальністю 053 «Психологія»; 

- за спеціалізаціями «Цивільний захист» та «Телекомунікаційні системи в 

управлінні» спеціальності 263 «Цивільна безпека». 

 

 



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

ступеня магістр: 

- за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

- за спеціальністю 101«Екологія»; 

- за спеціалізацією «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека»; 

- за спеціальністю 261«Пожежна безпека»; 

- за спеціальністю 161«Хімічні технології та інженерія»; 

- за спеціальністю 053«Психологія»; 

- за спеціалізаціями «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного 

захисту» спеціальності 263 «Цивільна безпека»; 

- за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелічені програми вступних випробувань. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Асоцького В.В.  
Згідно з правилами прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2018 році в поточному місяці відповідними предметно-екзаменаційними та 

фаховими комісіями були проведенні вступні випробування. Відповідно до результатів 

вступних випробувань пропонується рекомендувати до зарахування на навчання наступних 

осіб: 

- Халілов Асіф Мірфаті огли – освітній ступень "бакалавр", спеціальність 

261 "Пожежна безпека" спеціалізація "Пожежна безпека"; 

- Алієв Наміг Бахдіяр огли – освітній ступень "бакалавр" (зі скороченим терміном 

навчання), спеціальність 263 "Цивільний захист" спеціалізація "Цивільний захист"; 

- Тагізаде Фардін Нагі огли – освітній ступень "магістр", спеціальність 281 "Публічне 

управління та адміністрування" спеціалізація "Державне управління у сфері цивільного 

захисту"); 

- Софієва Ханим Раміз кизи – освітній ступень "магістр", спеціальність 

053 "Психологія" спеціалізація "Екстремальна та кризова психологія". 

 

2. ВИРІШИЛИ:  

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

рекомендувати їх до зарахування на навчання. 

 

 

 

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 

http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_281.pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa__101.pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_263_Civil'na_bezpeka_(specializaciya_Ohorona_praci).pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_261.pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_161.pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_053.pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_263.pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_263.pdf
http://nuczu.edu.ua/img/articles/1381/Programa_183.pdf

