
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(з основної діяльності)

“    2  1       “           03            2016 р.                      м. Харків           №    60      .

Про закріплення здобувачів
вищої освіти випускних курсів за 
керівниками та затвердження тем 
дипломних робіт за освітнім 
ступенем "бакалавр"

Згідно з навчальним планом та з метою організації виконання дипломних
робіт, а також встановлення рівня відповідності та якості підготовки здобувачів
вищої освіти  випускних курсів, які навчаються за освітнім ступенем «бакалавр»,
вимогам  відповідних  освітньо-кваліфікаційних  характеристик  за  напрямами
підготовки 6.170201 «Цивільний захист», 6.170203 «Пожежна безпека», 6.051301
«Хімічна  технологія»,  6.030102  «Психологія»,  6.170102  «Охорона  праці»  та
6.040106  «Екологія,  охорона  навколишнього  середовища  та  збалансоване
природокористування»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити теми та керівників   дипломних  робіт:
1.1. За напрямом підготовки 6.170201 "Цивільний захист"  додаток  1;
1.2. За напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека"  додаток  2;
1.3. За напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"  додаток  3;
1.4. За напрямом підготовки 6.030102 "Психологія"   додаток  4;
1.5. За напрямом підготовки 6.170102 "Охорона праці" – додаток  5;
1.6. За  напрямом  підготовки  6.040106  "Екологія,  охорона

навколишнього   середовища   та   збалансоване   природокористування"  –
додаток  6.

2. Заборонити внесення змін до тематики дипломних робіт здобувачів
вищої освіти без узгодження з першим проректором з навчальної та методичної
роботи.

3. Проректору-начальнику факультету цивільного захисту полковнику
служби  цивільного  захисту  РОМІНУ  А.В.,  начальникам  факультетів:
оперативно-рятувальних  сил   полковнику  служби  цивільного  захисту
БЕЗУГЛОВУ О.Є., соціально-психологічного  полковнику служби цивільного
захисту  КУФЛІЄВСЬКОМУ  А.С.,  пожежної  безпеки   полковнику  служби



цивільного  захисту  УДЯНСЬКОМУ  М.М.;  декану  факультету  техногенно-
екологічної безпеки     МЕТЕЛЬОВУ О.В.;  начальнику навчально-методичного
відділу полковнику служби  цивільного захисту   МОРОЗОВУ А.І. встановити
контроль за ходом виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з
навчальної  та  методичної  роботи  полковника  служби цивільного  захисту
НАЗАРОВА О.О.

Ректор університету
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                               В.П. Садковий



ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор 
з навчальної та методичної роботи
полковник служби цивільного захисту О.О. Назаров

Начальник відділу 
адміністративної роботи
підполковник служби цивільного захисту С.С. Щербак

Начальник юридичного сектора 
майор служби цивільного захисту                    В.Д. Тогобицька

Начальник сектора 
з питань запобігання та виявлення корупції 
підполковник служби цивільного захисту С.О. Скляров

Надрук. 2 прим.:
1. до справи
2. навчально-методичний відділ
Зимогляд
16.03.2016


