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Порядок денний: 

1. Звіт про роботу приймальної комісії університету у 2017 році 

Доповідач: Лєбєдєв Д.В.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету Лєбєдєва Д.В. 

Робота приймальної комісії університету в цьому році здійснювалася відповідно до 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році, Порядку відбору та 

прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту та Правил прийому до 

Національного університету цивільного захисту у 2017 році. 

З метою належної організації та проведення відбору кандидатів на навчання 

приймальною комісією були розроблені та погоджені в установленому порядку правила 

прийому до університету, створені предметні, фахові, апеляційна та відбіркова комісії, 

підготовленні та погоджені в установленому порядку програми проведення вступних іспитів, 

розклади проведення вступних екзаменів, налагоджена робота з внесення даних абітурієнтів 

до Єдиної державної бази з питань освіти. 

За для забезпечення прозорості під час визначення осіб, що будуть зараховані на 

навчання до університету, рейтингові списки формувалися, як того вимагає Міністерство 

освіти і науки України, в ЄДБО (при наявності такої можливості) та розміщувалися на стенді 

приймальної комісії і веб-сайті університету. 

За результатами проведення вступних випробувань та конкурсу сертифікатів 

Українського державного центру оцінювання якості освіти до університету у цьому році на 

навчання всього було зараховано 926 осіб, з них: 

 за державним замовленням – 279; 

 за кошти фізичних, юридичних осіб – 647; 



Зарахування проведене в межах ліцензійних обсягів та обсягів державного замовлення 

на підготовку фахівців для навчальних закладів цивільного захисту у 2017 році. 

За результатами проведення вступних випробувань від абітурієнтів та їх батьків скарг 

та апеляцій до приймальної комісії не надходило, нарікань та зауважень на діяльність 

приймальної комісії від контролюючих органів та громадських організацій не було. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Визнати роботу приймальної комісії університету у 2017 році задовільною. 
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