
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 
28 лютого 2019 року м. Харків №3 

 
початок: 11.00 

закінчення: 12.00 

 

Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Асоцький В.В. 

Присутні:  

Назаров О.О., Попов Віт.М., Євланова Г.В., Піксасова 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. Надання рекомендацій щодо зарахування на навчання до університету. 

Доповідач: Асоцький В.В.  

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

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Асоцького В.В. 

Згідно з правилами прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2019 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: 

освітній ступень "бакалавр", спеціальність 261 "Пожежна безпека" спеціалізація 

"Пожежна безпека": 

- Асадов Камран Сулейман огли; 

- Бабаєв Фарід Азер огли; 

- Гаджили Ельвін Азад огли; 

- Гадирли Ельвін Насір огли; 

освітній ступень "бакалавр", спеціальність 263 "Цивільний захист" спеціалізація 

"Цивільний захист": 

- Казімов Рауф Сіяб огли; 

освітній ступень "магістр", спеціальність 281 "Публічне управління та 

адміністрування" спеціалізація "Державне управління у сфері цивільного захисту": 

- Ашуров Канан Ісахан огли; 



- Гулієв Алі Асад огли; 

- Ісмаілов Ельхан Рахман огли; 

- Мамедов Рамін Раміз огли; 

- Шамчієв Алі Талє огли; 

освітній ступень "магістр", спеціальність 261 "Пожежна безпека" спеціалізація 

"Управління пожежною безпекою": 

- Валізаде Турал Рафіг огли; 

- Набієв Роял Ісах огли; 

освітній ступень "магістр", спеціальність 263 "Цивільна безпека" спеціалізація 

"Охорона праці": 

- Асланов Сабіт Ахмед огли. 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

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

рекомендувати їх до зарахування на навчання. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту 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; 

 

ЯРИГІНА 

Вікторія Володимирівна 

старший викладач кафедри менеджменту, 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; 

ТАРАСЕНКО 

Олександр Андрійович 

провідний науковий співробітник відділу організації 

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

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.; 

СТРІЛЕЦЬ  

Віктор Маркович 

старший науковий співробітник наукового відділу з 

проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної 

безпеки, 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: 

ПЕРЕЛИГІНА 

Ліна Анатоліївна 

начальник кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, д.біол.н., професор; 

БАЛАБАНОВА 

Любов Матвіївна 

професор кафедри психології діяльності в особливих 

умовах, д.психол.н., професор; 

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. 

2. ВИРІШИЛИ:  

2.1. Затвердити склади предметних комісій університету на 2019 рік. 

 

 

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 


