
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“     24    “            05              2016 р.             м. Харків             №     111       .  
 
Про призначення відбіркової комісії 
та організацію конкурсного відбору  
у 2016 році громадян України 
на навчання за програмою підготовки 
офіцерів запасу 
 

 
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

01.02.2012 № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки 
студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів 
запасу” (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 
05.08.2015 № 577); “Інструкції про організацію військової підготовки громадян 
України за програмою підготовки офіцерів запасу”, затвердженої спільним 
наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 
15.12.2015 № 719/1289; Плану щорічного набору студентів вищих навчальних 
закладів України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у 
2016 році, затвердженого наказом Міністра оборони України, 

 
Н А К А З У Ю: 
 

1. З 01 червня 2016 року організувати конкурсний відбір студентів у 
вищих навчальних закладах, із якими Національним університетом цивільного 
захисту України укладено договір про військову підготовку студентів за 
програмою офіцерів запасу, для проходження військової підготовки за 
чисельністю замовлення на підготовку офіцерів запасу у 2016 році. 

2. Для проведення конкурсного відбору призначити з числа посадових 
осіб університету наступний склад відбіркової комісії: 

 
 

БУКІН 
Микола Петрович 

завідувач кафедри військової підготовки - 
голова відбіркової комісії 

  

ІГНАТЬЄВ 
Олександр Михайлович 

фахівець факультету оперативно-
рятувальних сил – секретар відбіркової 
комісії 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
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2.1. підкомісія з оцінки рівня успішності навчання та допризовної 

підготовки: 
 

МОРОЗОВ 
Андрій Іванович 

начальник навчально-методичного відділу – 
голова підкомісії  

  

 Члени підкомісії 
  

ДЯЧЕНКО 
Дмитро Володимирович 

доцент кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт 
факультету цивільного захисту 

  

ТЮТЮНИК 
Вадим Володимирович 

начальник навчальної науково-дослідної 
лабораторії піротехнічних та спеціальних 
робіт кафедри піротехнічної та спеціальної 
підготовки факультету цивільного захисту 

 
2.2. підкомісія з професійного психологічного відбору: 
 

КОСОЛАПОВ 
Олексій Миколайович 

начальник сектора психологічного 
забезпечення – голова підкомісії  

  

 Члени підкомісії 
  

ЩЕРБИНА 
Інна Євгенівна 

старший психолог сектора психологічного 
забезпечення 

  

БОСНЮК 
Валерій Федорович 

старший викладач кафедри психології 
діяльності в особливих умовах соціально-
психологічного факультету 

 
2.3. підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки: 
 

КРАСНОКУТСЬКИЙ 
Микола Іванович 

начальник кафедри фізичної підготовки 
факультету пожежної безпеки – голова 
підкомісії  

  

 Члени підкомісії 
  

ПЛЮЩ 
Максим Олександрович 

викладач кафедри фізичної підготовки 
факультету пожежної безпеки 

  

ЖОГЛО 
Володимир Миколайович 

командир навчального взводу курсу 
факультету оперативно-рятувальних сил 

 
3. На відбіркову комісію покласти: 
визначення терміну приймання документів від студентів, які виявили 

бажання проходити військову підготовку, та їх розгляд; 
направлення студентів на медичне обстеження; 
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оцінку рівня успішності навчання студентів за семестри, що передують 
початку військової підготовки; 

оцінку засвоєння студентами програми допризовної підготовки; 
організацію професійного психологічного відбору студентів; 
оцінку рівня фізичної підготовки студентів; 
складення списку студентів відповідно до їх рейтингу за результатами 

конкурсного відбору; 
розробку проекту наказу ректора Національного університету цивільного 

захисту України про зарахування студентів на навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу. 

4. Для розгляду апеляцій студентів за результатами конкурсного відбору 
2016 року на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу створити в 
Національному університеті цивільного захисту України апеляційну комісію в 
такому складі: 

 
КУФЛІЄВСЬКИЙ 
Андрій Станіславович 

начальник соціально-психологічного 
факультету – голова комісії  

  

 Члени комісії 
  

ТОЛКУНОВ 
Ігор Олександрович 

начальник кафедри піротехнічної та 
спеціальної підготовки факультету 
цивільного захисту 

  

АРТЕМ`ЄВ 
Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та 
техногенно-екологічної безпеки факультету 
техногенно-екологічної безпеки 

 
Апеляційній комісії у своїй роботі керуватися Правилами прийому 

студентів вищих навчальних закладів на навчання за програмою підготовки 
офіцерів запасу до Національного університету цивільного захисту України у 
2016 році. 

5. Завідувачу кафедри військової підготовки Букіну М.П.: 
5.1. до 25 травня 2016 року підготувати та надати керівництву вищих 

навчальних закладів листи про набір студентів на військову підготовку 
у 2016 році; 

5.2. до 27 травня 2016 року провести інформаційно-агітаційну роботу 
зі студентами та довести розклад вступних випробувань; 

5.3. з 01 червня по 15 червня та з 15 серпня по 15 вересня 2016 року 
організувати вступні випробування студентів; 

5.4. до 19 вересня 2016 року підготувати проект наказу ректора “Про 
зарахування студентів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у 
2016 році”; 

5.5. до 19 вересня 2016 року підготувати проект наказу ректора “Про 
зарахування студентів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у 
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2016 році на місця студентів, які своєчасно не уклали контракту про військову 
підготовку”. 

6. Начальнику медико-санітарної частини-лікарю полковнику служби 
цивільного захисту Приходьку Ю.О., з метою контролю стану здоров’я 
студентів під час проходження ними вступних випробувань з фізичної 
підготовки, організувати присутність медичного працівника за розкладом 
вступних випробувань. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної 
та методичної роботи полковника служби цивільного захисту Назарова О.О. 

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

http://nuczu.edu.ua/ukr/about/leadership/nazarov/
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ПОГОДЖЕНО: 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надр.  2 прим.: 
1 – до справи; 
2 – кафедра військової підготовки. 
 
Букін М.П. 
24.05.2016 р. 

http://nuczu.edu.ua/ukr/about/leadership/nazarov/

