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Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Лєбєдєв Д.В. 

Присутні:  

Назаров О.О., Лєбєдєв Д.В., Пліско Ю.В., Мєзіна Н.А., Андронов В.А., Бєзуглов О.Є., 

Волобуєв О.В., Коврєгін В.В., Куфлієвський А.С., Мєтєльов О.В., Попов В.М., Ромін А.В., 

Дядченко А.В., Семків О.М., Скляров С.О., Удянський М.М. 

 

Порядок денний: 

1. Допуск до складання вступних іспитів  

Доповідач: Лєбєдєв Д.В.  

2. Ухвалення програм вступних випробувань 

Доповідач: Лєбєдєв Д.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Лєбєдєва Д.В. 

Відповідно до правил прийому до Національного університету цивільного захисту 

України у 2017 році в поточному місяці був здійснений прийом документів від іноземних 

громадян, які виявили бажання навчатися на заочній формі навчання, а саме: 

Ступень "бакалавр", спеціальність 263 "Цивільний захист" 

- Аміров Імамалі Юсіф огли; 

- Мусаєв Рашад Джамшуд огли. 

Ступень "бакалавр", спеціальність 261 "Пожежна безпека" 

- Алієв Раміз Ібрагім огли; 

- Гасанов Матлаб Ганбар огли; 

- Махяддінов Сатдам Фаіг огли. 

Зважаючи на те, що перелічені абітурієнти надали всі необхідні для вступу на навчання 

документи, пропонується допустити їх до складання вступних іспитів. 

 
2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Допустити зазначених абітурієнтів до складання вступних іспитів. 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Лєбєдєва Д.В.  
Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та на виконання Положення 

про приймальну комісію Національного університету цивільного захисту України кафедрами 

університету були розробленні програми вступних випробувань для іноземних громадян, а 

саме: 

- Програма вступного іспиту на навчання на основі повної середньої освіти для 

отримання ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 051 «Психологія» та 101 «Екологія»; 

- Програма вступного іспиту на навчання на основі повної середньої освіти для 

отримання ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»; 

-  Програма вступного іспиту на навчання на основі повної середньої освіти для 

отримання ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 263 «Цивільна безпека» та 261 «Пожежна 

безпека».  

Зазначені програми розроблено з урахуванням чинних шкільних програм для 5–11 

класів тому пропонується їх затвердити для подальшого використання під час проведення 

вступних випробувань. 

 

4. ВИРІШИЛИ:  

4.1. Затвердити перелічені програми вступних випробувань. 

 

 
Головуючий: 

голова приймальної комісії університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                В.П. Садковий 

 

 

 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету 

підполковник служби цивільного захисту       Д.В. Лєбєдєв 
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