
 
 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

НАКАЗ  

(з основної діяльності) 

 

7  лютого  2017 року         м. Харків              № 34. 
 

 

Про навчання студентів університету  

за програмою кредитної мобільності 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р.  

№ 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність» та Угоди про співпрацю від 04.01.2016 р. № 7 між 

Національн6им університетом цивільного захисту України (НУЦЗ України) і 

Поморською академією в Слупську (Польща), з метою реалізації права 

студентів на міжнародну академічну мобільність 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити студентів НУЦЗ України до Поморської академії в 

Слупську (Польща) для навчання у другому семестрі 2016-2017 навчального 

року в період з 20 лютого по 17 червня 2017 року: 

1.1. НОВОСЕЛЬСЬКУ Ірину Олександрівну, ПОНОМАРЕНКО 

Катерину Олегівну, БОНДАР Поліну Олегівну – студентів 3 курсу 

факультету техногенно-екологічної безпеки;  

1.2. ПОДЛЄСНОГО Богдана Олександровича, ЦИКЛЕНКА Андрія 

Ігоревича – студентів 3 курсу факультету цивільного захисту. 

2. Призначити куратором з організації супроводження навчання вище 

зазначених студентів СТРЕЛЬЦОВА Володимира Юрійовича - начальника 

наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-

виробничого центру. 

  3. Відшкодування витрат на навчання та проживання в Польщі 

здійснюється за рахунок приймаючої сторони. Транспортні витрати та 

харчування – за власний рахунок студентів. 

4. Начальнику навчально-методичного відділу полковнику служби 

цивільного захисту МОРОЗОВУ А.І., начальнику факультету цивільного 

захисту полковнику служби цивільного захисту УДЯНСЬКОМУ М.М., 

декану факультету техногенно-екологічної безпеки МЄТЄЛЬОВУ О.В.: 

4.1. визначити умови визнання результатів навчання у Поморській 

академії в Слупську (Польща) вище зазначених студентів. 



   4.2. організувати, по прибуттю до НУЦЗ України, навчання вище 

зазначених студентів за  індивідуальними  планами з метою ліквідації 

академічної розбіжності. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної 

та методичної роботи НАЗАРОВА О.О.  

 

 

 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту   В.П. Садковий 



ПОГОДЖЕНО: 

 
Проректор з навчальної та методичної роботи   О.О. Назаров 
 

Начальник відділу  

адміністративної роботи 

підполковник служби цивільного захисту   С.С.Щербак 
 

Начальник сектора  

з питань запобігання та виявлення корупції 

підполковник служби цивільного захисту   С.О.Скляров 
 

Начальник юридичного сектора  

майор служби цивільного захисту     В.Д. Тогобицька 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрук. 3 прим.: 

1. до справи 

2. факультет цивільного захисту 

3. факультет техногенно-екологічної безпеки 

Зимогляд 

06.02.2017 

 

       

 


