
в и с н о в о к
експертної комісії про підсумки первинної акредитації спеціальності 

8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») в галузі знань 1501 «Державне управління» (28 

«Публічне управління та адміністрування») у Національному університеті
цивільного захисту України

24.11.2016 р. м. Харків

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. 
№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти», наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689, наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. № 1377, інших 
нормативно-правових актів та наказу Міністерства освіти і науки України від 
15.11.2016 р. № 219-А «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна 
комісія МОН України у складі:
голова експертної комісії - Гавкалова Наталя Леонідівна, завідувач кафедри 
державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, 
доктор економічних наук, професор;
член експертної комісії - Сиченко Віктор Володимирович, завідувач кафедри 
менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрно- 
економічного університету, доктор наук з державного управління, доцент, 
у період із 22 по 24 листопада 2016 року розглянула подані матеріали та 
ознайомилася безпосередньо у Національному університеті цивільного захисту 
України з оригіналами документів, зустрілася з ректором, проректорами, 
керівниками факультетів, оглянула науково-дослідний та навчально-науково- 
виробничий центри, науково-методичний центр навчальних закладів сфери 
цивільного захисту, навчально-лабораторні приміщення, науково-дослідні 
лабораторії, центр інформаційних технологій тощо.

За результатами експертного оцінювання комісія констатує:

1. Загальна характеристика Національного університету
цивільного захисту України.

Повна назва -  Національний університет цивільного захисту України (далі 
-  НУЦЗ України). Юридична адреса: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, 
Україна. Телефон: (057) 715-63-91, (057) 700-31-71, тел./факс (057) 707-34-20. 
Веб-сайт: Ьіїр:// \у\улу.пис2и.ес1и.иа. е-таіі: розі@пис2и.есіи.иа.
Історія Національного університету цивільного захисту України бере початок з 
1928 року, коли у м. Харкові Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 19 
березня 1928 року № 32 були засновані Всеукраїнські пожежно-технічні курси
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НКВС УРСР. За роки існування навчального закладу було реорганізовано у 
пожежний технікум НКВС, пожежно-технічну школу НКВС, пожежно-технічне 
училище МВС СРСР. З 1992 року училище розпочало підготовку фахівців з 
вищою освітою і, за постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 р. № 
258, реорганізовано в Харківський інститут пожежної безпеки МВС України. 
Рішенням Державної акредитаційної комісії від 11.04.2000 р. інститут було 
визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня. Згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 р. № 1024 на базі 
Харківського інституту пожежної безпеки МВС України створено Академію 
пожежної безпеки України, а надалі розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14.01.2004 р. № 10-р створено Академію цивільного захисту 
України. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 року № 
290-р Академію цивільного захисту України реорганізовано в Університет 
цивільного захисту України. Указом Президента України від 1 грудня 2009 року 
№ 990/2009 Університету цивільного захисту України надано статус
національного.

НУЦЗ України акредитовано за IV рівнем (сертифікат про акредитацію 
серія РД-ІУ № 2123755 від 05.06.2013 р.). Навчальний заклад здійснює 
підготовку та надає післядипломну освіту (перепідготовку, спеціалізацію та 
підвищення кваліфікації) за очною та заочною формами навчання (ліцензія серія 
АЕ № 636847 від 19.06.2015 р.) за спеціальностями (спеціалізаціями): 263 
«Цивільна безпека» (цивільний захист; телекомунікаційні системи в управлінні; 
інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт; охорона 
праці; управління у сфері цивільного захисту; попередження та ліквідація 
надзвичайних ситуацій; менеджмент охорони праці та техногенної безпеки; 
експертиза охорони праці та професійних ризиків); 261 «Пожежна безпека» 
(пожежна безпека, управління пожежною безпекою, пожежогасіння та аварійно- 
рятувальні роботи, профілактика пожеж, експертиза протипожежного стану 
об'єктів, аудит пожежної та техногенної безпеки, автоматичні системи пожежної 
та техногенної безпеки, експерт будівельний з пожежної та техногенної 
безпеки); 101 «Екологія» (екологічна безпека); 161 «Хімічні технології та 
інженерія» (радіаційний та хімічний захист); 053 «Психологія» (екстремальна та 
кризова психологія, робота з персоналом); 074 «Публічне управління та 
адміністрування» (державне управління у сфері цивільного захисту).

Навчальний заклад включено до Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України (довідка від 29.12.2012 р., серія А А №  747087). 
Ідентифікаційний код юридичної особи -  08571363.

Згідно протоколу від 22.06.1995 р. № 9-2/3-1 засідання атестаційної колегії 
МОН України в університеті відкрито ад'юнктуру з наукових спеціальностей 
21.06.02 -  «Пожежна безпека», 21.02.03 -  «Цивільна оборона», а наказом МОН 
України від 11.05.2004 р. №378 відкрито докторантуру за спеціальністю 21.06.02 
-  «Пожежна безпека». У 2006 році в ад’юнктурі НУЦЗ України відкрито 
спеціальності 21.02.03 -  «Цивільний захист» та 19.00.09 -  «Психологія 
діяльності в особливих умовах».
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Наказом ВАК України від 03.12.1997 р. № 715 в університеті створено 
спеціалізовану вчену раду для розгляду дисертаційних робіт щодо присвоєння 
наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук за фахом Д.64.707.01 
пожежна безпека та цивільний захист.

Наказом ВАК України від 28.04.2011 р. № 357 в університеті створено 
спеціалізовану вчену раду для розгляду дисертаційних робіт щодо присвоєння 
наукового ступеня кандидата психологічних наук за фахом 19.00.09 -  
психологія діяльності в особливих умовах.

У 2014 р. в НУЦЗ України наказом МОН України від 26.05.2014 р. № 642 
була створена спеціалізована вчена рада К64.707.03 із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за 
спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління.

Відповідно до наказу МОН України від 10.06.2016 р. № 655 в НУЦЗ 
України розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 
третьому освітньо-науковому рівні за спеціальностями: 074 «Публічне
управління та адміністрування», 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна 
безпека», 053 «Психологія».

До складу НУЦЗ України входять 5 факультетів, 20 кафедр, науково- 
дослідний центр, навчально-науково-виробничий центр, науково-методичний 
центр навчальних закладів сфери цивільного захисту, центр інформаційних 
технологій тощо.

Загальна кількість здобувачів вищої освіти становить 2665 осіб.
Загальна характеристика Національного університету цивільного захисту 

України надається в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1

Загальна характеристика 
Національного університету цивільного захисту України

№
з/п Показники діяльності

Кількісні параметри
Зчна (денна 

форма 
навчання

Заочна
форма

навчання
1. Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб) 1340 1085

у т.ч. за освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб) - -

- бакалавр (осіб) 640 520
- спеціаліст (осіб) 530 455
- магістр (осіб) 150 110
- доктор філософії 2<3

2.

Кількість здобувачів вищої освіти разом: 2655
у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб) 1521
- вечірня (осіб) -

- заочна, дистанційна (осіб) 1144
3. Кількість навчальних груп (одиниць) 94 84

4. Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць) 23 18
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№
з/п Показники діяльності

Кількісні параметри
Зчна (денна 

форма 
навчання

Заочна
форма

навчання
у т.ч. за освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць) - -

- бакалавр (одиниць) 6 4
- спеціаліст (одиниць) 5 3
- магістр (одиниць) 8 7
- доктор філософії 4 4

5. Кількість кафедр (одиниць) 2<3
з них випускових (одиниць): 14

6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 5

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 80265
з них:
- власні(кв. м) 79333,4
- орендовані (кв. м) 931,6

8. Навчальні площі, які здаються вищим навчальним 
закладом в оренду (кв. м) -

9. Інше -
Працевлаштування випускників, які навчаються за державним 

замовленням, складає 100 %.
Висновок: документи, які надані в ліцензійній справі, звірені з 

оригіналами, достовірні, за комплектністю та змістом дають змогу 
отримати повну інформацію про структуру, організацію освітньої та 
наукової діяльності НУЦЗ України та про організацію підготовки фахівців 
освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування»).

2. Формування контингенту здобувачів вищої освіти.
Формування контингенту здобувачів вищої освіти за спеціальністю

8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») в НУЦЗ України здійснюється у межах ліцензійного обсягу 
на контрактній основі за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. В 
перспективі передбачається підготовка фахівців за цією спеціальністю за 
держзамовленням відповідно до рознарядки ДСНС України.

Професійна орієнтація, життєві плани майбутнього фахівця в багатьох 
випадках залежать від інформації, яку він отримує на складному етапі 
самовизначення. Тому гарантією збільшення кількості здобувачів вищої освіти є 
вдало організована і проведена професійно-орієнтаційна робота.

В НУЦЗ України цьому напрямку роботи приділяється належна увага. 
Щорічно затверджується план такого виду діяльності. Форми і методи 
профорієнтаційної роботи постійно удосконалюються, науково-педагогічний 
склад університету особисто проводить роботу по закріпленим за кожним з них 
регіонам України та районам Харківської області.

Активно проводиться профорієнтаційна робота з працівниками органів
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державного управління, місцевого самоврядування, керівниками комунальних 
підприємств, з представниками виборних органів та інше. З цією метою 
організовано цикл семінарів з представниками районів Харківської області, 
ДСНС України в Закарпатської, Ровенської та Чернівецької областей. Крім того, 
працівниками навчально-науково-виробничого центра проведяться 
інформаційно-наукові семінари у контексті профорієнтаційної роботи в м. 
Харків, м. Чугуїв, м. Лозова, м. Полтава та інше.

В університеті для якісного забезпечення проведення профорієнтаційної 
роботи щороку готуються рекламно-агітаційні друковані та відеоматеріали про 
всі спеціальності. Керівництво університету постійно проводить рекламно- 
агітаційну кампанію на обласних і міських радіо та телебаченні. Також, для 
інформування майбутніх абітурієнтів про навчальний заклад активно 
використовуються соціальні мережі та мережа Інтернет.

Сайт навчального закладу постійно оновлюється, на сторінці абітурієнта 
завжди можна знайти актуальну інформацію з питань вступу до навчального 
закладу та перелік спеціальностей. На сайті університету також розміщена 
інформація про факультети і кафедри, науково-педагогічний склад, навчальну, 
виховну та наукову діяльність.

В університеті два-три рази на рік проводяться Дні відкритих дверей, у ході 
яких кожний бажаючий може отримати розгорнуту інформацію про університет, 
спеціальності, які можна отримати під час навчання, місця працевлаштування 
випускників університету та інше.

Відбір кандидатів на навчання за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») проводиться 
атестаційною комісією, яка входить до складу приймальної комісії, з числа осіб, 
які мають вищу освіту (неменшу освітнього ступеню бакалавра), виявили 
бажання і мають достатній теоретичний і практичний рівень знань зі 
спеціальності для продовження здобуття відповідного освітнього рівня.

У 2015 році в університеті було проведено перший набір здобувачів вищої 
освіти на навчання за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 
«Публічне управління та адміністрування»).

Набір студентів здійснюється у межах ліцензованого обсягу.
Аналіз показників формування контингенту здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») у 2015 -  2016 рр. свідчить, що в університеті була проведена 
певна робота щодо інформування абітурієнтів стосовно відкриття нової 
спеціальності. Це пояснюється підвищеним інтересом абітурієнтів, що 
завершують навчання у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації до 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Причиною такого 
інтересу є зростання попиту на фахівців з публічно управлінської діяльності в 
умовах адміністративної реформи не тільки у нашому регіоні, а й по всій 
Україні.

Для збереження контингенту здобувачів вищої освіти науково- 
педагогічним складом кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного
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захисту проводяться додаткові заняття та консультації за темами навчальних 
дисциплін, що потребують додаткового роз’яснення та більш детального 
розгляду. Науково-педагогічний склад кафедри сумлінно виконує дану роботу, 
веде активну роз’яснювальну та агітаційно-профорієнтаційну роботу.

Висновок: комісія розглянула питання формування контингенту 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» 
(281 «Публічне управління та адміністрування») в галузі знань 1501 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») та 
зазначає, що НУЦЗ України дотримується законодавчих і нормативних 
вимог прийому здобувачів вищої освіти. З урахуванням тенденції останніх 
років щодо зростання попиту на фахівців з публічно управлінської 
діяльності в умовах адміністративної реформи не тільки в Харківському 
регіоні, а й по всій Україні система профорієнтаційної роботи сприятиме 
формуванню якісного складу здобувачів вищої освіти за спеціальністю
8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») в галузі знань 1501 «Державне управління» (281 «Публічне 
управління та адміністрування»),

3. Зміст підготовки фахівців.
Комісія відзначає, що зміст навчання за спеціальністю 8.15010001 

«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») 
визначається:

- освітньо-кваліфікаційною характеристикою;
- освітньо-професійною програмою підготовки;
- освітньо-кваліфікаційною характеристикою (варіативною частиною);
- освітньо-професійною програмою (варіативною частиною) (додається);
- профільною спеціалізованою освітньо-професійною програмою;
- навчальними планами денної та заочної форм навчання;
- робочими навчальними планами денної та заочної форм навчання;
- розкладами занять та екзаменаційних сесій;
- програмами навчальних дисциплін;
- сукупністю нормативних та науково-методичних матеріалів, необхідних і 

достатніх для ефективного виконання здобувачами робочих програм навчальних 
дисциплін, передбачених робочим навчальним планом підготовки здобувачів 
вищої освіти;

- нормативними документами центрального органу виконавчої влади у 
сфері освіти і науки, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») набору 2015 року 
визначено вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо- 
професійної програми підготовки у галузі знань 1501 «Державне управління», 
затвердженими наказом МОН України від 11.04.2005 року № 214 «Про 
затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти за спеціальностями
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8.150100 «Державне управління» (нова редакція) і 8.150102 «Управління 
суспільним розвитком» напряму підготовки 1501 «Державне управління».

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо- 
професійної програми підготовки магістра та засоби діагностики якості вищої 
освіти розроблені робочою групою НУЦЗ України, ухвалені вченою радою 
(протокол № 4 від 24.11.2014 року) та затверджені ректором університету з 
урахуванням сучасних вимог до змісту та обсягів підготовки.

Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») із спеціалізації 
«Державне управління у сфері цивільного захисту» набору 2016 року визначено 
профільною спеціалізованою освітньо-професійною програмою в галузі знань 
28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» із спеціалізації «Державне управління у сфері 
цивільного захисту», яка розроблена проектною групою НУЦЗ України, 
ухвалена Вченою радою (протокол № 12 від 23 травня 2016 року) та 
затверджена ректором університету.

Зміст та терміни підготовки магістра за спеціальністю 8.15010001 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») 
відповідають галузевим стандартам вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним 
характеристикам та освітньо-професійним програмам).

До навчальних планів підготовки відповідних років набору включені 
обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни згідно освітньо-професійної 
програми підготовки та профільної спеціалізованої освітньо-професійної 
програми .

Основними документами, на яких базується освітній процес зі 
спеціальності, є навчальні плани за відповідними формами навчання. Навчальні 
плани підготовки магістра складені за вимогами нормативно-правових 
документів, ухвалені рішеннями вченої ради та затверджені ректором 
університету.

Структура освітнього процесу підготовки здобувана вищої освіти 
спрямована на виконання вимог освітньо-професійної програми підготовки 
здобувана вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» 
(281 «Публічне управління та адміністрування»), що розроблена на підставі 
сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду. Перелік, порядок та обсяг 
вивчення навчальних дисциплін (курсів), кількість кредитів ЄКТС визначає 
навчальний план.

Обов’язкові навчальні дисципліни за переліком та обсягом повністю 
відповідають освітньо-професійній програмі підготовки здобувана вищої освіти 
за спеціальністю.

Вибіркові навчальні дисципліни формують практичні вміння здобувачів 
вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам до фахівців з державного 
управління.

У цілому навчальний план забезпечує гнучкі можливості для формування 
індивідуальних планів, що враховують здібності, пізнавальні інтереси,
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професійну спрямованість здобувана вищої освіти.
Навчальний план здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 

«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») 
передбачає проходження ними за час навчання практик: навчальної та 
переддипломної практик (стажування).

Послідовність вивчення навчальних дисциплін і кількість годин, 
відведених на них, забезпечує реалізацію вимог освітньо-професійної програми.

Атестація на присвоєння кваліфікації здобувана вищої освіти за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») здійснюється у формі екзамену і виконання та захисту 
дипломної роботи.

Щорічно, до нового навчального року розробляються робочі навчальні 
плани за формами навчання, які розглядаються та ухвалюються Вченою радою 
університету і затверджуються ректором.

Навчальні дисципліни згідно навчального плану, забезпечені програмами 
навчальних дисциплін та робочими програмами навчальних дисциплін, які 
кожного року обговорюються та затверджуються на засіданнях кафедр та 
методичної ради університету. Управління та контроль відповідності змісту 
програм курсів та матеріалу, який викладається, здійснюються завідувачами 
кафедр.

Висновки: комісія проанлізувала освітньо-кваліфікаційну
характеристику; освітньо-професійну програму підготовки; профільну 
спеціалізовану освітньо-професійну програму; навчальні плани денної та 
заочної форм навчання; програми навчальних дисциплін та інші нормативні 
науково-методичні матеріали із спеціальності 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») і дійшла 
висновку, що їх зміст відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців 
зазначеної спеціальності і може використовуватись в освітньому процесі.

4. Організаційне, навчально-методичне та наукове забезпечення
підготовки фахівців.

4.1. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу.

Освітній процес в НУЦЗ України за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») організований 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті цивільного захисту України.

Освітній процес в НУЦЗ України -  це інтелектуальна, творча діяльність у 
сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних і 
педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 
використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а 
також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Метою освітнього процесу в Університеті є підготовка компетентних, 
висококваліфікованих і конкурентоздатних на національному та міжнародному
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ринку праці фахівців для сфери цивільного захисту та інших галузей і видів 
економічної діяльності.

Освітній процес в Університеті організовується з урахуванням наявних 
науково-педагогічного потенціалу, начально-методичної, наукової і 
матеріально-технічної бази із використанням можливостей сучасних 
інноваційних технологій. Головною ланкою освітнього процесу є кафедра.

Планування та організація навчального процесу в цілому здійснюється 
навчально-методичним відділом університету, на який покладається:

- розробка спільно з кафедрами і факультетами проектів навчальних 
(робочих навчальних) планів, програм навчальних дисциплін, розкладів 
навчальних занять та сесій, інших документів з організації навчального процесу;

- організація проведення заліків та іспитів, контроль усіх видів навчальних 
занять і аналіз їх результатів;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу і 
викладання окремих навчальних дисциплін;

планування й організація забезпечення навчального процесу 
підручниками, посібниками, іншими навчально-методичними матеріалами і 
службовою документацією.

Тривалість навчальних занять і перерв між ними встановлюється 
Правилами внутрішнього розпорядку університету. Здобувачам вищої освіти 
очної форми навчання, згідно з навчальним планом, надається зимова та літня 
канікулярні відпустки, передбачені графіком навчального процесу.

Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») у наявності і включає: освітньо-кваліфікаційну
характеристику; освітньо-професійну програму підготовки; освітньо-
кваліфікаційну характеристику (варіативну частину); освітньо-професійну 
програму (варіативну частину); профільну спеціалізовану освітньо-професійну 
програму (для набору 2016 року); навчальні плани денної та заочної форм 
навчання; робочі навчальні плани денної та заочної форм навчання; навчально- 
методичне забезпечення для кожної навчальної дисципліни (науково-
методичний комплекс навчальної дисципліни, до якого входять:

- програма навчальної дисципліни;
- робоча програма навчальної дисципліни;
- підручники, навчальні посібники, за їх відсутністю -  курс лекцій з 

навчальної дисципліни;
- методичні вказівки (рекомендації, плани, завдання) для проведення 

лабораторних, практичних, семінарських та інших занять;
- тематика курсових (контрольних) робіт (проектів) та методичні вказівки 

(рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені програмою);
- засоби діагностики з навчальної дисципліни;
- методичні вказівки (рекомендації) з організації самостійної роботи 

здобувачів з навчальної дисципліни (графік тощо);
- індивідуальні завдання;
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- інформація щодо забезпечення здобувачів навчальною та методичною 
літературою;

- методичне забезпечення атестації (програма атестації, методичні 
вказівки, рекомендації до виконання випускної роботи) для випускових кафедр;

- пакет комплексних контрольних робіт для перевірки знань.
Вся документація розроблена фахівцями кафедр, узгоджена та 

затверджена в установленому порядку й знаходиться в методичних кабінетах 
кафедр в роздрукованому та електронному вигляді.

Система планування освітнього процесу спрямована на виконання 
навчального та робочого навчального планів зі вказаної спеціальності. У 
структурі планування, управління й контролю освітнім процесом задіяні 
керівництво НУЦЗ України, навчально-методичний відділ, факультети. 
Контроль за якістю теоретичних знань та практичних умінь здобувачів вищої 
освіти здійснюється шляхом проведення поточного й підсумкового контролів. 
Крім цього, проводяться комплексні контрольні роботи, що дають можливість 
виявити рівень знань студентів з окремих навчальних дисциплін.

Робочі навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін 
повністю виконуються. Впроваджуються сучасні технології та технічні засоби 
навчання -  мультимедійні засоби, комп’ютерне тестування знань студентів, 
електронні конспекти лекцій, надання необхідних навчальних матеріалів 
студентам через електронні мережі.

Навчально-методична робота виконується на відповідно до вимог Вченої 
та методичної рад НУЦЗ України, навчально-методичного відділу, факультету 
цивільного захисту, кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 
захисту. Для цього проводяться засідання Вченої та методичної рад 
Університету і факультетів, методичні семінари, засідання кафедри, на яких 
приймаються рішення, спрямовані на організаційно-методичне забезпечення 
навчальних занять, дипломного проектування, самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та інше.

Науково-педагогічним складом кафедр, які забезпечують підготовку 
фахівців за спеціальністю, на всі навчальні дисципліни, відповідно до 
навчального плану, розроблений й затверджений в установленому порядку 
науково-методичний комплекс навчальної дисципліни. Науково-методичні 
комплекси навчальних дисциплін, які створені, поновлюються й зберігаються на 
кафедрах окремим комплектом.

Здобувані вищої освіти зі спеціальності 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») повністю 
забезпечені підручниками й іншою навчально-методичною літературою, яка 
знаходиться на кафедрах та в бібліотеці НУЦЗ України.

Навчальні дисципліни навчального плану підготовки здобувачів вищої 
освіти повністю забезпечені програмами власної розробки. Орієнтовна 
структура програми навчальної дисципліни: мета й завдання дисципліни; 
перелік знань та умінь, якими повинні володіти здобувані вищої освіти після 
вивчення навчальної дисципліни; міждисциплінарні зв’язки (опис місця
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навчальної дисципліни за структурно-логічною схемою); інформаційний обсяг 
навчальної дисципліни (назви модулів та їх стислий зміст); список 
рекомендованої літератури, форми підсумкового контролю та засоби 
діагностики успішності навчання. Навчальні та робочі навчальні програми з 
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») складені з 
урахуванням аналогічних програм провідних ВНЗ України та специфіки 
підготовки здобувачів вищої освіти у НУЦЗ України.

Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: 
навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція; 
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу та 
види навчальних занять (тренінг, круглий стіл, колоквіум тощо) залежно від 
потреби за рішенням кафедри.

Навчальним планом з підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») передбачено проведення лекційних, практичних 
(семінарських) занять і виділені години для самостійної роботи студентів.

Забезпечення планами семінарських, практичних занять, дидактичне 
забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням 
інформаційних технологій), комплексними контрольними роботами для 
перевірки знань за спеціальністю за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») становить 100%. 
Відповідно до навчального плану підготовки 14 навчальних дисциплін з 20 в 
електронному ресурсі НУЦЗ України забезпечені навчально-методичними 
матеріалами в системі дистанційного навчання, що складає 70 % від потреби. 
Доступ до них здійснюється через електронний каталог та електронну 
бібліотеку університету Ьйр://Ьоокз.пис2и.есІи.иа/ та банк методичних та 
навчальних матеріалів: в локальній мережі університету
Ьйр://ипіУег.пис2и.ес1и.иа/гиз/тЬапк.

З усіх дисциплін навчального плану п ід г о т о в к и  здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») розроблено тематику контрольних робіт, методичні вказівки 
щодо їх виконання.

Для набуття у процесі навчання практичних навичок здобувачами вищої 
освіти навчальним планом підготовки за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») передбачено 
проходження навчальної та переддипломної практик (стажування) в Головних 
управліннях (управліннях) ДСНС України в областях, місті Києві.

Під час проходження практики здобувані вищої освіти вивчають досвід 
вирішення практичних задач і формують концептуальні уявлення, щодо 
особливостей майбутньої професії та набувають необхідних умінь і навичок.

Практика є обов’язковою складовою освітньої програми для отримання
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освітнього ступеню, яка надає здобувачам вищої освіти практичні вміння і 
навички. Термін проходження навчальної практики визначається навчальним 
планом. Програма практики здобувачів вищої освіти розроблена відповідно до 
навчального плану. Мета практики -  закріпити теоретичні знання, набуті під час 
навчання в НУЦЗ України та отримати професійні навички самостійної роботи 
за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління 
та адміністрування»).

Практика організовується та здійснюється відповідно до вимог 
«Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, 
студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України» (наказ МНС 
України від 01.12.2003 р. № 461), Договору про проведення практики студентів 
НУЦЗ України з Головним управлінням ДСНС України у Харківській області 
від 03.09.2014 № 91 (термін дії - до 2018 року), а також наказів і розпоряджень 
ректора Університету, графіку навчального процесу.

Забезпеченість програмами всіх видів практик за спеціальністю
8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») становить 100%.

Атестація підготовки фахівців за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») передбачає 
комплексний екзамен та виконання і захист дипломної роботи.

Атестація випускників проводиться екзаменаційними комісіями НУЦЗ 
України, склад яких затверджується ректором. Методичне забезпечення 
екзамену і виконання та захисту дипломної роботи є у наявності й відповідає 
вимогам теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування»).

4.2. Наукове забезпечення.
Одним з головних пріоритетів Національного університету цивільного 

захисту України є поєднання навчального процесу із науковою та науково- 
технічною діяльністю. Головною метою наукової і науково-технічної діяльності 
колективу НУЦЗ України є проведення фундаментальних, прикладних та 
пошукових наукових досліджень щодо забезпечення захисту населення, 
навколишнього середовища, об’єктів та населених пунктів від пожеж; 
підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів; психологічного 
забезпечення діяльності органів та підрозділів служби цивільного захисту; 
психологічного захисту населення, постраждалого унаслідок надзвичайних 
ситуацій.

Наукова та науково-технічна діяльність здійснюється за науковими 
напрямами та завданнями, що визначаються перспективою, практикою та 
потребами забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки.

З метою якісно наукового забезпечення спеціальності 8.15010001 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування» кафедра 
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту вирішує такі завдання, 
як: організація та здійснення на належному науковому і методичному рівнях
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освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи, з метою 
підготовки висококваліфікованих фахівців; підготовка відгуків на дисертації та 
автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до університету; 
організація та проведення актуальних фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень за профілем кафедри; участь у міжнародних, всеукраїнських, 
міжвузівських, відомчих наукових і науково-практичних конференціях, нарадах, 
семінарах, зборах; керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої 
освіти, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за 
профілем діяльності кафедри; організація взаємодії з іншими навчальними 
закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та 
видання наукової та навчально-методичної літератури та інше.

Щорічно в Університеті проводяться 6-8 наукових конференцій, з яких 4 
науково-практичні конференції з міжнародною участю, а саме: «Організаційно- 
управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення 
діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту», «Актуальні 
проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності 
служби цивільного захисту», «Надзвичайні ситуації: безпека та захист», «Теорія 
і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» та інші.

Також в Університеті кожний рік проводиться Всеукраїнська науково- 
практична конференція «Державне управління у сфері цивільного захисту: 
наука, освіта, практика», в якій приймають участь представники з різних 
областей України.

Як в університеті в цілому, так і на кафедрі публічного адміністрування у 
сфері цивільного захисту ведеться наукова робота із підготовки та захисту 
дисертаційних робіт за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного 
управління». У 2014 р. в НУЦЗ України згідно з наказом МОН України від 
26.05.2014 року № 642 була створена спеціалізована вчена рада К64.707.03 по 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 
управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління.

Тематика дисертаційних досліджень аспірантів (ад’юнктів) та здобувачів 
формується відповідно до паспорту спеціальності 25.00.02 механізми 
державного управління.

З метою висвітлення результатів наукових досліджень науково- 
педагогічного складу, створення умов для оприлюднення результатів 
дисертаційних досліджень аспірантів (ад’юнктів) та здобувачів в НУЦЗ України 
видається науковий збірник «Вісник Національного університету цивільного 
захисту України (Серія «Державне управління»)», який включено до переліку 
наукових фахових видань МОН України (Наказ МОН України від 13.07.2015 
року. № 747).

Протягом 2015-2016 років під керівництвом науково-педагогічних 
працівників кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 
захищено 12 дисертацій, а саме: дисертаційна робота Россохатського П.М. на 
тему: «Механізми державної молодіжної політики в Україні» (науковий 
керівник - доктор наук з державного управління, професор Домбровська С.М.);
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дисертаційна робота Колєнова О.М. на тему: «Формування та реалізація 
державної екологічної політики Україні» (науковий керівник - доктор наук з 
державного управління, професор Майстро С.В.); дисертаційна робота 
Горецького А.І. на тему: «Механізми державного управління розвитком 
рекреаційного туризму карпатського регіону України» (науковий керівник - 
доктор наук з державного управління, професор Домбровська С.М.); 
дисертаційна робота Хірамагомедова М.Г. на тему: «Державне регулювання 
розвитку ринку зерна в Україні» (науковий керівник - доктор наук з державного 
управління, професор Майстро С.В.); дисертаційна робота Вайсмана В.Я. на 
тему: «Механізми реалізації державно-приватного партнерства в сфері
підприємництва України» (науковий керівник - доктор наук з державного 
управління, професор Майстро С.В.); дисертаційна робота Сисоєвої С.І. на тему: 
«Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України (на 
прикладі Причорноморського та Карпатського регіонів)» (науковий керівник - 
доктор наук з державного управління, професор Домбровська С.М.); 
дисертаційна робота Вавренюка С.А. на тему: «Механізми державного 
управління розвитком фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах 
України» (науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор 
Домбровська С.М.); дисертаційна робота Білотіл О.М. на тему: «Механізми 
державного управління в туристичній індустрії на прикладі Причорноморського 
регіону України)» (науковий керівник - доктор наук з державного управління, 
професор Домбровська С.М.); дисертаційна робота Волошина О.Л. на тему: 
«Механізми реалізації державного регулювання розвитку альтернативної 
енергетики в Україні» (науковий керівник - доктор наук з державного 
управління, професор Майстро С.В.); дисертаційна робота Баглика В.С. на тему: 
«Ефективні механізми реалізації державної молодіжної політики України» 
(науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор 
Домбровська С.М.).

Також викладачі кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 
захисту виступають офіційними опонентами на захисті дисертаційних робіт за 
спеціальністю 25.00.02 механізми державного управління. Серед таких робіт є 
праця Назаренко В.Ю. на тему: «Організаційно-правове забезпечення
державного управління пожежною безпекою в Україні» (офіційний опонент 
доктор наук з державного управління, професор Мельниченко О.А.); праця 
Бєлоусова А.В. на тему: «Механізми державного управління ризиками
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» 
(офіційний опонент доктор наук з державного управління, професор 
Садковий В.П.) тощо.

4.3. Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та освітніми 
організаціями.

У сфері міжнародних відносин діяльність університету спрямована на 
виконання стратегічних завдань, окреслених МОН України у контексті реформ 
системи освіти України, зокрема:
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- з 2009 року реалізуються спільні проекти з Головною Школою Пожежної 
Служби Республіки Польща в межах яких студенти та науково-педагогічні 
працівники університету беруть участь у навчальних заходах, а 21 студент та 14 
викладачів пройшли стажування у Головній Школі Пожежної Служби 
Республіки Польща;

- університет має укладені договори про співробітництво в освітній та 
науково-дослідній сферах із МНС Азербайджанської Республіки, Головним 
управлінням протипожежної служби МВС Республіки Таджикистан, 
Гомельським інженерним інститутом МНС Республіки Білорусь, Санкт- 
Петербурзьким університетом та Воронезьким інститутом ДПС МНС Російської 
Федерації, Бєлгородським державним технологічним університетом 
ім.В.Г.Шухова (Російська Федерація) тощо;

- протягом 2009-2016 рр. в університеті здобувають освіту громадяни 
Азербайджанської Республіки, Туркменістану, Таджикистану, Російської 
Федерації, станом на 01.10.2016 р. загальна кількість іноземних студентів 
складає 339 особи.

З метою вивчення та використання в освітній та науково-дослідній 
діяльності теоретичних і практичних здобутків міжнародної спільноти в царині 
цивільного захисту, а також вивчення та використання в навчальному процесі 
передових педагогічних технологій університетом постійно підтримуються 
міжнародні зв’язкі із профільними вищими навчальними закладами та 
науковими установами інших країн світу, зокрема країн СНД та країн-членів 
Європейського Союзу.

Сьогодні кількість угод про співробітництво в освітній та науковій сферах, 
укладених університетом із закордонними партнерами, дорівнює шістнадцяти. 
Серед партнерів університету: Технічний університет-Варна, Болгарський 
Університет імені Асена Златарова, Варненський Вільний університет та 
Варшавський Університет соціальної психології, угоди з якими передбачають 
окрім обміну студентськими групами, викладачами, спільних наукових 
досліджень та участі у Європейських програмах фінансування - роботу з 
організації підготовки студентів за програмою подвійного (спільного) диплому.

Результатом реалізації договору про співпрацю з Кокшетауським 
технічним інститутом Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Республіки 
Казахстан стала вже традиційна участь представників НУЦЗ України в 
навчальних і наукових заходах, що проводяться в Казахстані.

З укладенням у 2015 році договору про взаємне співробітництво з 
Державною установою освіти «Інститут перепідготовки та підвищення 
кваліфікації» МНС Республіки Білорусь відкриваються нові перспективи у 
підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.

На виконання щорічних Планів основних заходів міжнародної діяльності 
ДСНС України щодо започаткування спільних проектів з ЄС та іншими 
міжнародними організаціями у сфері цивільного захисту для подальшого 
розвитку системи ДСНС України університетом:

- здійснювалась робота щодо подальшого розвитку співпраці із Головним
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управлінням пожежної охорони м. Кайзерслаутерн, земля Рейнланд-Пфальц, 
Німеччина, в рамках якої заплановане проведення спільних навчальних заходів 
на території ФРН для співробітників та курсантів НУЦЗ України за участі 
співробітників Управління пожежної охорони та цивільного захисту м. 
Кайзерслаутерн та представників органів цивільного захисту Люксембургу; 
використання можливостей зазначеного Управління та добровільних пожежних 
формувань землі Рейнланд-Пфальц, Німеччина, з метою отримання міжнародної 
технічної допомоги;

- дістала подальшого розвитку співпраця з Товариством Технічної 
Допомоги ФРН (ТН\\ф, в рамках якої заплановане залучення іноземних фахівців 
для проведення спільних навчальних заходів на базі НУЦЗ України з метою 
ознайомлення співробітників та курсантів університету з системою цивільного 
захисту ФРН, механізмами реагування на надзвичайні ситуації на 
європейському та міжнародному рівні; використання можливостей Товариства 
Технічної Допомоги ФРН (Т Н ^) з метою отримання міжнародної технічної 
допомоги;

- проводилася робота щодо створення міжнародних консорціумів спільно 
із закордонними партнерськими науково-дослідними та освітніми установами з 
метою участі у конкурсах для отримання міжнародної технічної допомоги з ЄС 
в рамках реалізації міжнародних науково-дослідних грантових програм та 
поліпшення матеріально-технічної бази університету та створення на базі НУЦЗ 
України Міжнародного Українсько-Болгарського Академічного Центру з метою 
сприяння академічній мобільності студентів, курсантів та науково-педагогічних 
працівників;

- постійно проводиться робота щодо організації участі студентів, 
курсантів та науково-педагогічних працівників НУЦЗ України в освітніх та 
наукових заходах за кордоном з метою перейніття позитивного досвіду у сфері 
цивільного захисту для подальшого розвитку системи ДСНС України.

На базі Навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України кафедрою 
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту організовані курси із 
польської мови для початківців, які дозволяють закріпити знання на рівні 
незалежного користувача з метою можливості складати офіційний мовний іспит 
на отримання сертифікату зі знання мови у Домі Полонії на Сході (Польща).

Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту приймає 
участь у роботі міжнародного семінару за підтримки Асоціації Європейських 
студій «Теоретичні та практичні аспекти трансформації конфліктів», приймає 
участь у розробці модульної програми "Політика європейської інтеграції 
України на шляху подолання криз у сфері цивільного захисту" та підготовці 
супровідної аплікаційної документації для участі у проекті Іеап МоппеТ

Членами редакційної колегії Вісника Національного університету 
цивільного захисту України (Серія «Державне управління») є Чубари Томаш, 
к.держ.упр. (Польща) та Урбанек Анджей, д-р. габіліт., проф. (Польща).

Висновок: експертна комісія зазначає: організаціне, навчально-
методичне та наукове забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю
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8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») є достатнім для реалізації нормативних вимог щодо 
підготовки фахівців за заявленою спеціальністю; випускова кафедра 
публічного адміністрування у  сфері цивільного захисту поширює міжнародні 
зв ’язки з навчальними закладами та освітніми організаціями.

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу.
Підбір науково-педагогічного складу кафедри публічного адміністрування 

у сфері цивільного захисту здійснюється за фаховим принципом і рівнем 
кваліфікації. При підборі кадрів враховується також базова спеціальність, досвід 
професійної діяльності, вік та науково-методичні здобутки. При заміщенні 
вакантних посад, а також у ході освітнього процесу, регулярно здійснюється 
практика відкритих лекцій, практичних, та семінарских занять. На засіданнях 
кафедри обговорюються відкриті заняття окремих викладачів, висловлюються 
зауваження та пропозиції щодо методичного рівня занять і приймається рішення 
про його відповідність вимогам вищої школи. Система кадрового забезпечення 
кафедри передбачає у якості заохочення викладачів до творчої 
високопрофесійної роботи, кар’єрне зростання при умові постійного навчання і 
удосконалення педагогічної та наукової майстерності.

Так, професор кафедри Садковий В.П. у 2014 р. захистив дисертацію на 
тему: «Уніфікація механізмів державного управління професійною
підготовкою кадрів цивільного захисту в Україні» на здобуття наукового 
ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 -  
механізми державного управління.

Професору Домбровській С.М. у 2015 р. присвоєно вчене звання 
професора кафедри наглядово-профілактичної діяльності Національного 
університету цивільного захисту.

Завідувач кафедри Майстро С.В. та професори кафедри Садковий В.П., 
Домбровська С.М., Мельниченко О.А. успішно керують науковою роботою 
докторантів, аспірантів та ад’юнктів.

Станом на 01.10.2016 року на кафедрі працюють: 5 докторів наук з 
державного управління, професори; 1 кандидат юридичних наук, доцент, 1 
особа без наукового звання та ступеню.

Інформація про характеристику науково-педагогічного складу, який 
забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування»), 
наведена в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1
Характеристика науково-педагогічного складу, який забезпечує 

підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування»)

№
3/п Показник Роки

2016 рік
1. Загальна чисельність науково-педагогічного складу, що працює 

на спеціальності, осіб 10
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№ Показник Роки
3/п 2016 рік

з них: докторів наук, професорів 
кандидатів наук, доцентів

5
4

2. Штатна укомплектованість (всього, %) 
з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів

10 (100 %) 
5 (50 %)
4 (40 %)

3. Кількість сумісників (всього) 
в т.ч. докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів
-

4. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і 
вченими званнями: 
в т.ч. докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів

49
50 
48

5. Кількість викладачів пенсійного віку 
в т.ч. докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів

1

1
6. Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, 

що викладається (%)
7. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.)

620
8. Випускову кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності: 

доктор наук, професор
1

9. Загальна кількість докторантів за спеціальністю -

10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю -
11. Загальна кількість здобувачів за спеціальністю 5
12. Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення 

кваліфікації за останні 5 років, % 100
Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту є 

випусковою за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 
«Публічне управління та адміністрування»):

- за другим (магістерським) рівнем: ліцензійний обсяг 25 осіб за денною 
формою навчання, 25 осіб за заочною формою навчання;

- за третім (освітньо-науковим) рівнем: ліцензійний обсяг 5 осіб.
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю

8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») загальна кількість лекційних годин з навчальних дисциплін 
(нормативна та вибіркова частини) становить 426 годин. З них:

- лекційних годин соціально-гуманітарного циклу - 0 годин (0 %), не 
передбачено освітньо-професійною програмою підготовки та навчальним 
планом;

- лекційних годин фундаментального циклу - 0 годин (0 %), не 
передбачено освітньо-професійною програмою підготовки та навчальним 
планом;

-лекційних годин фахового циклу -  426 годин (100 %), з них 
забезпечується науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та 
вченими званнями -  426 годин (100 %), в тому числі за основним місцем роботи
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-  426 годин (100 %); з них забезпечується докторами наук або професорами -  
300 годин (70,4 %).

Завідувач випускової кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту, доктор наук з державного управління за спеціальністю 
25.00.02 -  механізми державного управління, професор за кафедрою
економічної політики та менеджменту Майстро С.В. у 1995 році закінчив 
Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за 
спеціальністю «Аграрний менеджмент», отримав кваліфікацію «Економіст- 
організатор», науково-педагогічний склад -  15 років.

Висновок: експертна комісія констатує, що завідувач випускової 
кафедри публічного адміністрування у  сфері цивільного захисту, доктор наук 
з державного управління, професор Майстро С.В. та кадровий склад 
випускової та інших кафедр, які забезпечують викладання навчальних 
дисциплін у  НУЦЗ України, відповідають нормативним вимогам щодо 
здійснення освітньої діяльності підготовки фахівців за спеціальністю
8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування»).

6. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.
6.1. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.
Матеріально-технічна база Національного університету цивільного

захисту України повністю пристосована для підготовки фахівців за
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») та забезпечує якісне проведення занять з усіх навчальних 
дисциплін за денною та заочною формами навчання.

На сьогодні навчально-лабораторна та соціально-побутова база
Університету розміщені у м. Харкові на п’ятьох територіях. Забезпечення
приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями в НУЦЗ 
України наведено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими

приміщеннями в НУЦЗ України

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього
у тому числі

власних орендованих зданих в 
оренду

1. Навчальні приміщення, усього 80 265 79 333,4 931,6 -

у тому числі:
приміщення для занять 
здобувачів вищої освіти 
(лекційні, аудиторні 
приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

37090,7 36661,7 429 -

комп’ютерні лабораторії 424,3 424,3 - -

спортивні зали 1622 1622 - -

2. Приміщення для науково- 1622,2 1622,2 - -
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педагогічних (педагогічних) 
працівників

3. Службові приміщення 3633 3633 - -

4. Бібліотека 715,1 715,1 - -

у тому числі читальні зали 274 274
5. Г уртожитки 25963,1 25963,1 - -

6. їдальні, буфети 3400,3 3400,3 - -

7. Профілакторії, бази відпочинку 3290,77 3290,77 - -

8. Медичні пункти 2241 2241 - -

9. Інші - 424,3 - -

Лекційні аудиторії, лабораторії, кабінети та класи розташовані у 
навчальних корпусах, будівлях навчальних пожежно-рятувальних частин, 
навчально-спортивних комплексах і гуртожитках. Приміщення кафедр та 
навчально-лабораторна база відповідають санітарно-технічним нормам і мають 
відповідні умови для їх експлуатації. Забезпеченість освітнього процесу 
навчальними площами, обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами 
в університеті відповідає вимогам керівних документів МОН України. 
Відповідно до державних будівельних норм України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та 
споруди навчальних закладів».

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідним для виконання навчальних програм складає 100%. Загальна площа 
приміщень навчального призначення задовольняє потреби забезпечення 
освітнього процесу на рівні сучасних вимог вищої школи та відповідає діючим 
санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічна база університету 
повністю пристосована для підготовки фахівців за спеціальністю 8.15010001 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування»).

Виконання навчального плану за спеціальністю 8.15010001 «Державне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») забезпечується за 
допомогою використання спеціальних комп’ютерних лабораторій, оснащених 
відповідним технічним та програмним забезпеченням.

Всю фінансову та господарську діяльність НУЦЗ України здійснює на 
підставі чинного законодавства та нормативних актів ДСНС України. НУЦЗ 
України самостійно здійснює оперативний бухгалтерський облік роботи, веде 
статистичну звітність, подає відомості за вимогою органів, яким законодавством 
України надане право контролю за відповідними напрямами його діяльності.

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та 
контрольних заходів складає 21,2 кв. метра на одну особу.

В освітньому процесі використовується 98 аудиторій загального та 
спеціального призначення, з яких мультимедійним обладнанням забезпечено 51 
приміщення, що складає 52% одночасного використання навчальних аудиторій з 
використанням мультимедійного обладнання.

В НУЦЗ України забезпечено доступність до навчальних приміщень 
маломобільними групами населення.

Інформація про кафедру публічного адміністрування у сфері цивільного 
захисту розміщена на офіційному веб-сайт НУЦЗ України: Ьйр://пис2и.ес1и.иа/.
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Соціальна інфраструктура університету дозволяє на належному рівні 
забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування»). 
Інформація про соціальну інфраструктуру НУЦЗ України наведена у 
таблиці 6.2.

Таблиця 6.2
Інформація про соціальну інфраструктурау НУЦЗ України

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу) Кількість Площа (кв. 

метрів)
1. Гуртожитки для студентів 3 25963,1
2. Житлова площа на одного студента у 

гуртожитку
- 14,5

3. їдальні та буфети 4 3400,3
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 

буфетах
1,5 -

5. Актові зали 2 1199
6 . Спортивні зали 2 1622
7. Плавальні басейни - -

8. Інші спортивні споруди:
манеж пожежно-прикладного спорту 1 423
спортивні майданчики 3 1752
корти - -

тощо - -

9. Студентський палац (клуб) 2 3646,1
10. Інші - -

Для розміщення здобувачів вищої освіти університет має 3 гуртожитки. 
Умови проживання в гуртожитках задовільні. В кожному гуртожитку є 
приміщення для задоволення особистих потреб, кімнати для відпочинку. 
Забезпечені гуртожитком 1072 особи, що становить 100 %  від потреби.

Медичне забезпечення, система лікування особового складу в університеті 
організовані і здійснюються на належному рівні. В університеті функціонує 
медико-санітарна частина, яка обладнана сучасними медичними пристроями 
фізіотерапевтичного спрямування, наявний власний стоматологічний кабінет.

На контрольно-перепускних пунктах запроваджено пропускну систему. У 
вечірній та нічний час територія, на якій розташовані корпуси гуртожитків, 
патрулюється черговим підрозділом.

Для харчування здобувачів вищої освіти в університеті діють 2 їдальні та 2 
буфети.

У клубах університету активно працюють 12 гуртків художньої 
самодіяльності, у яких активну участь беруть близько 200 осіб з числа курсантів 
та студентів університету. Колективи художньої самодіяльності «Аніма», 
«Флейм», команда КВК «ЧС» відомі й популярні в місті Харкові та серед 
навчальних закладів структури ДСНС України.
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6.2. Інформаційне забезпечення освітнього процесу.
Інформаційне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») відповідає сучасним вимогам до інформатизації вищої школи.

Університет має доступ до баз даних періодичних наукових видань з 
вільним доступом, у тому числі й англійською мовою.

Бібліотека НУЦЗ України має 3 читальних зали на 240 посадкових місць.
Відповідно до вимог будівельних норм України ДБН В2.2-3-97 "Будинки та 

споруди навчальних закладів співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах НУЦЗ України до загального контингенту становить 6 %.

Читальні зали бібліотеки обладнані персональними комп’ютерами з 
виходом до мережі Іп іетеї та місцями для користування електронною 
бібліотекою. Бібліотека нараховує майже 124 000 томів навчальної, технічної та 
довідкової літератури з усіх дисциплін, що вивчаються.

Фонд постійно поповнюється новими виданнями за рахунок придбання 
новинок та власного видавництва. Видавничу діяльність в Університеті виконує 
сектор редакційно-видавничої діяльності, який за рішеннями Вченої та 
методичної рад НУЦЗ України планує, редагує та друкує навчально-методичну 
й довідкову літературу, інструктивно-методичні матеріали для забезпечення 
навчального процесу в університеті.

Для підготовки здобувачів вищої освіти використовуються підручники, 
навчальні посібники, а також монографії, наукові збірники, авторами 
(співавторами) яких є науково-педагогічні працівники університету. За останні 5 
років в НУЦЗ України видано 25 підручників, навчальних посібників та 
монографій, затверджених Вченою радою; із грифом МОН України (12,5 % від 
загальної чисельності науково-педагогічного персоналу університету).

Офіційний веб-сайт університету: Ьир://пис2и.есІи.иа/. На сайті розміщена 
основна інформація про діяльність університету, структуру, ліцензії та 
сертифікати, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація та інше. 
Університет має наступні електронні ресурси, що містить навчально-методичні 
матеріали: електронний каталог та електронна бібліотека університету
Ьйр://Ьоокз.шдс2и.есІи.иа/; банк методичних та навчальних матеріалів, який надає 
можливість отримувати і зберігати на змінних носіях електронні варіанти 
рекомендованої викладачами літератури та іншого навчально-методичного 
забезпечення відповідних навчальних дисциплін. Доступ здійснюється: в
локальній мережі університету Ьйр://ипіУег.пис2н.еби.иа/тз/тЬапк/; через 
цифровий репозиторій наукових праць Ьйр://герозі1:зс.пеІ/; архів збірок наукових 
праць Ьіїр://пис2и.еби.иа/зсіепсеагс1ііуе/.

В бібліотеці університету для забезпечення інформаційного 
обслуговування постійно впроваджуються нові бібліотечно-інформаційні 
технології. На сьогодні діє автоматизована бібліотечна система ШіЬіЬ, що 
забезпечує ведення електронного каталогу, автоматизоване обслуговування 
читачів на абонементах, доступ до електронної бібліотеки.
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Університет має доступ до баз даних періодичних наукових видань з 
вільним доступом, у тому числі англійською мовою.

У читальних залах бібліотеки встановлено 16 персональних комп’ютерів, 
які також мають можливість високошвидкісного доступу до глобальної 
комп’ютерної мережі Інтернет, електронної пошти, вихід у локальну 
комп’ютерну мережу. Також у читальних залах діє зона покриття \Уі-РІ, що 
надає можливість підключати особисті ноутбуки та інші мобільні пристрої до 
мережі Інтернет та електронної пошти.

В університеті діє медіа-студія, де створюються мультимедійні навчально- 
методичні матеріали: відеолекції, програмні тренажери формування навичок 
прийняття рішень керівниками структурних підрозділів ДСНС України, фільми 
та мультимедійні підручники та посібники.

В університеті широко використовуються технології 
відеоконференцзв’язку, веб-трансляції та вебінару для забезпечення науково- 
практичних конференцій та будь-яких заходів, завдяки чому поширюються 
міжвузівські та міжнародні зв’язки університету. Також за допомогою цих 
технологій проводяться загальні наради з науково-педагогічним складом з 
віддаленими підрозділами.

Кожного року в університеті збільшується парк комп’ютерної техніки, що 
дозволяє працювати над впровадженням у навчальний процес сучасних 
інтерактивних технологій. Під час самостійної підготовки студенти мають змогу 
використовувати персональні комп’ютери, підключені до мережі Іпіетеї, 
розташовані на факультеті, кафедрах, в читальних залах та гуртожитках 
університету. Використовується як типове програмне забезпечення, так і 
програми, що створені безпосередньо в університеті і пристосовані для 
вивчення спеціальних дисциплін. За ініціативою університету створено 
Міжвузівський науково-освітній портал навчальних закладів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій.

Загальна кількість комп’ютерів, що використовуються у навчальному 
процесі НУЦЗ України, становить 496 одиниць, що дорівнює 12,5 робочих 
комп’ютерних місць на кожні 100 студентів. Забезпеченість навчального 
процесу навчальними площами, обладнанням, приладами, інструментами та 
матеріалами відповідає вимогам навчального плану та програм навчальних 
дисциплін за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне 
управління та адміністрування»).

Для забезпечення безперебійного функціонування локальної комп’ютерної 
мережі та локальних сервісів, високошвидкісного доступу до глобальної мережі 
Інтернет зі швидкістю 100 МЬ/з усіх структурних підрозділів університету в 
Національному університеті цивільного захисту України функціонує локальна 
інформаційно-телекомунікаційна мережа, до складу якої входять 5 серверів, 
понад 750 персональних комп’ютерів співробітників та близько 700 -  курсантів 
та студентів.

Для зручного доступу до ресурсів локальної мережі та Інтернет територія 
навчальних корпусів та гуртожитків НУЦЗ України покрита бездротовою
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мережею \Уі-Рі, а також безпосередньо території лекційних приміщень, 
читальних залів бібліотеки та місця частого перебування постійного та 
перемінного складу.

Електронний банк навчально-методичних розробок активно 
використовується здобувачами вищої освіти як денної форми навчання, так і 
заочної форми навчання, де впроваджені елементи дистанційного навчання. 
Електронне методичне забезпечення розроблено для 100 % дисциплін.

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування»), в тому числі в електронному вигляді, становить 20 
найменувань.

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування»), що містяться у власній бібліотеці складає 100%.

Висновок: експертна комісія констатує, що забезпеченість
навчальними та службовими приміщеннями, сучасною лабораторною базою 
та технічними засобами навчання, наявність гуртожитку, пунктів 
харчування, медичної служби свідчать про те, що матеріально-технічне 
забезпечення навчального процесу повністю відповідає ліцензійним вимогам 
надання освітньої послуги з підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління 
та адміністрування»). Проведений аналіз стану інформаційного 
забезпечення в НУЦЗ України свідчить про його відповідність нормативним 
вимогам щодо підготовки здобувачів вищої освіти за заявленою 
спеціальністю.

7. Якість підготовки фахівців.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

Національному університеті цивільного захисту України та Положення про 
систему забезпечення Національним університетом цивільного захисту України 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 
забезпечення якості) НУЦЗ України встановлена система оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти, складовою якої є критерії оцінювання знань і вмінь 
студентів.

З метою перевірки залишкових знань та умінь здобувачів вищої освіти 2- 
го року навчання за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 
«Публічне управління та адміністрування») університетом було проведено 
комплексні контрольні роботи (ККР) за окремими навчальними дисциплінами.

Під час проведення акредитаційної експертизи участь у ККР брала одна 
навчальна групи здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кількість 
студентів, які брали участь у виконанні ККР, становила 100%. Кожен студент 
мав індивідуальне робоче місце, отримав затверджений варіант завдання.

Інформація про результати виконання комплексних контрольних робіт під
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час самоаналізу та акредитаційної експертизи здобувачами вищої освіти 
наведена у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1
Порівняльна таблиця результатів виконання ККР під час 

самоаналізу та акредитаційної експертизи здобувачами вищої освіти 
за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління»

Кількість 
студентів за 

спеціальністю

Виконували
ККР

Одержали оцінки Успішність,
%

Якість,
%

5”ЧЧи 4”ЧЧ~ 3”ЧЧи 2”Ч Ч ^

1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
Не передбачено освітньо-професійною програмою підготовки і навчальним планом

2. Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки.
Не передбачено освітньо-професійною програмою підготовки і навчальним планом

3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Виконання самоаналізу з дисципліни

«Державне управління в економічній сфері»
12 12 4 5 3 - 100 75

Контрольний замір із дисципліни
«Державне управління в економічній сфері»

12 12 3 6 3 - 100 75
Виконання самоаналізу з дисципліни

«Теорія та історія державного управління»
12 12 3 7 2 - 100 83,3

Контрольний замір із дисципліни
«Теорія та історія державного управління»

12 12 2 8 2 - 100 83,3
Виконання самоаналізу з дисципліни «Стратегічне планування»

12 12 5 6 1 - 100 91,7
Контрольний замір із дисципліни «Стратегічне планування»

12 12 4 7 1 - 100 91,7
Всього за цикл
(контрольний 36 9 21 6 - 100 83,3

замір)
Висновок: експертна комісія на підставі результатів самоаналізу та 

акредитаційної експертизи зазначає, що рівень навичок здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне 
управління та адміністрування») відповідає нормативним вимогам до 
акредитації.

8. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 
(критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти).

8.1. Система забезпечення НУЦЗ України якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти.

З метою відповідності якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 
НУЦЗ України вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти в 
університеті діє Положення про систему забезпечення Національним
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університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (додається). Цим 
Положенням визначені: принципи і процедури забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти; здійснення моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм; щорічне оцінювання здобувачів і науково- 
педагогічних працівників НУЦЗ України та регулярне оприлюднення результатів 
таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах 
та в будь-який інший спосіб; забезпечення підвищення кваліфікації наукових і 
науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів 
для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти, за кожною освітньою програмою; забезпечення наявності 
інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 
забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 
здобувачів вищої освіти та інші процедури і заходи.

Складовими системи забезпечення якості вищої освіти в університеті є 
виконання вимог таких документів, що розроблені та діють в НУЦЗ України, як: 
Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті 
цивільного захисту України; Положення про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційних комісій щодо атестації осіб, які здобувають ступінь 
бакалавра та магістра у Національному університеті цивільного захисту 
України; Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з 
ними трудових договорів (контрактів) у Національному університеті цивільного 
захисту України; Порядок проведення Конкурсу «Кращий викладач року» серед 
науково-педагогічних працівників Національного університету цивільного 
захисту України; Методика підведення підсумків з науково-дослідної діяльності 
Національного університету цивільного захисту України; Положення про 
проведення конкурсу освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних 
досягнень учасників освітнього процесу Національного університету цивільного 
захисту України; Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних працівників Національного університету цивільного 
захисту України.

Положення про систему забезпечення Національним університетом 
цивільного захисту України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(системи внутрішнього забезпечення якості) розміщено на офіційному веб-сайті 
Університету: Ьцр://пис2и.еби.иа/икг/аЬоиІ/осіпиуапуа/.

8.2. Критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти.
Відповідно до Положення про систему забезпечення Національним 

університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в НУЦЗ України 
встановлені критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти.

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Університеті
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здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою, основною 
метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів навчальної діяльності 
та сформованості компетентностей.

Оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти здійснюється з 
використанням трьох шкал:

перша -  національна (традиційна) -  4-бальна (чотирибальна);
друга -  рейтингова шкала оцінювання -  ЄКТС;
третя -  накопичувальна шкала -  100-бальна.
Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного 

контролю роботи здобувана впродовж семестру та підсумкового контролю 
успішності.

Критерії оцінювання є обов’язковою складовою робочої програми 
навчальної дисципліни. На початку семестру науково-педагогічний працівник, 
який викладає навчальну дисципліну, ознайомлює здобувачів зі змістом, 
структурою та формою проведення поточного і підсумкового контролю, 
порядком накопичування балів, із системою та критеріями оцінювання 
засвоєння здобувачами навчального матеріалу.

Критерії оцінювання знань та вмінь здобувана за результатами 
підсумкового контролю (вивчення навчальної дисципліни):

Отримані здобувачем бали за накопичувальною 100-бальною шкалою 
оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в рейтингову шкалу 
ЄКТС.

Висновок: експертна комісія констатує, що внутрішня система 
забезпечення якості освітньої діяльності та критерії оцінювання знань та 
вмінь здобувачів вищої освіти в НУЦЗ України за спеціальністю 8.15010001 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») 
відповідають сучасним та нормативним вимогам вищої освіти

9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих державних органів, та 
відомості про скарги юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності

за спеціальністю і заходи з їх усунення.
9.1. Перелік зауважень експертної комісії МОН України за 

підсумками ліцензійної експертизи в Національному університеті 
цивільного захисту України зі спеціальності 8.15010001 «Державне 
управління».

Під час роботи експертної комісії з ліцензування спеціальності 8.15010001 
«Державне управління» (281 «Публічне управління та адміністрування») в 
НУЦЗ України у 2015 році комісія висловила рекомендації, які не впливають 
на рішення про ліцензування, але дозволяють поліпшити якість підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» 
(281 «Публічне управління та адміністрування), а саме:

1. продовжити роботу щодо створення та видання власних навчальних 
видань з урахуванням специфіки спеціальності, яка акредитується;

2. розширити роботу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних
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інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес підготовки 
фахівців за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне 
управління та адміністрування).

Кафедрою публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 
Національного університету цивільного захисту України було проведено низку 
заходів щодо виконання цих рекомендацій.

Відповідно до 1-го пункту. Протягом 2014-2016 років продовжено роботу 
щодо поповнення бібліотечного фонду та електронної бібліотеки університету 
літературою професійного спрямування. Науково-педагогічним складом 
кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту за зазначений 
період підготовлено, опубліковано та поповнено бібліотечний фонд 
університету навчальними посібниками:

1. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. / А.О. Дєгтяр, 
М.В. Гончаренко, М.М. Коваленко, С.В. Майстро. -  X. : Вид-во ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2014. -  244 с.

2. Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навчальний 
посібник // Крюков О.І., Майстро С.В. за заг. ред. Крюкова О.І., Майстра С.В. 
/ Вид-во НУЦЗУ, 2016. -  225 с.

3. Територіальна організація влади в Україні: конспект лекцій //
О.А. Мельниченко / Вид-во НУЦЗУ: 2 0 1 6 .- 106 с.

Кафедрою публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 
готується до видавництва у 2017 р. навчальний посібник «Право в державному 
управлінні» за редакцією доцента Барабаша Г.О. та викладача Луценко Т.О.

За 2014-2016 роки викладачами кафедри публічного адміністрування у 
сфері цивільного захисту було підготовлено та видано понад 50 статей за 
тематикою дисциплін, які викладаються, методичні вказівки та рекомендації 
щодо вивчення навчальних дисциплін.

Відповідно до 2-го пункту. Науково-педагогічний склад кафедри 
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту підвищує ефективність: 
використання комунікаційних інноваційних педагогічних технологій; навчання 
шляхом активного використання передових інформаційних технологій та 
дистанційної системи навчання, в тому числі для здобувачів вищої освіти, які 
навчаються за індивідуальним навчальним планом. Викладачами кафедри 
активно використовуються методи комп’ютерного тестування для поточного 
контролю знань здобувачів вищої освіти. Відповідно до навчального плану 
підготовки станом на 22.11.2016 року 14 навчальних дисциплін мають 
навчально-методичні матеріали (в тому числі в системі дистанційного навчання) 
в електронному ресурсі НУЦЗ України, що складає 70 % від потреби. Доступ до 
них здійснюється через: електронний каталог та електронну бібліотеку 
університету Ьир://Ьоокз.пис2и.Є(іи.иа/; банк методичних та навчальних 
матеріалів: в локальній мережі університету Ьир://ипіуег.пис2и.еби.иа/гш/тЬапк.

Рекомендації експертів з поліпшення якості підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне 
управління та адміністрування) враховані й виконані.
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9.2. Перелік зауважень (приписів) інших контролюючих державних 
органів та відомості про скарги юридичних і фізичних осіб щодо освітньої 
діяльності за спеціальністю і заходи з їх усунення.

Зауважень (приписів) інших контролюючих державних органів, скарг 
юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності НУЦЗ України із 
заявленої до акредитації спеціальності 8.15010001 «Державне управління» (281 
«Публічне управління та адміністрування) немає.

9.3. Зауваження за результатами попередньої експертизи поданих 
матеріалів акредитаційної справи.

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів 
акредитаційної справи експертна комісія звернула увагу на таке:

1. У таблиці 3.9 акредитаційної справи «Забезпечення програмами і 
базами практик за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 
«Публічне управління та адміністрування») не зазначено термін дії договорів 
про проходження практики.

2. У базі ЄДЕБО відсутні відомості про приміщення по вул. 
Лермоновська, 28а-1, а також довідка про відповідність вимогам правил 
пожежної безпеки на приміщення вул. Баварська, 7.

Відповідно до 1-го пункту. Договор про проведення практики 
студентів НУЦЗ України з Головним управлінням ДСН С України у  
Харківській області від 03.09.2014 №  91 - у  наявності, термін дії до 2018 
року.

Відповідно до 2-го пункту. Документи щодо оренди приміщень по 
вул. Лермоновська, 28а-1, а також довідка про відповідність вимогам правил 
пожежної безпеки приміщень по вул. Баварська, 7 у  наявності, а відомості 
про них внесені до ЄДЕБО.

Експертна комісія вважає за необхідне висловити такі пропозиції:
1. Розширювати зв ’язки з відповідними кафедрами провідних вищих 

навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою стажування 
викладачів, обміну досвідом та участі викладацького складу кафедри 
публічного адміністрування у  сфері цивільного захисту у  наукових 
конференціях, семінарах тощо.

2. Науково-педагогічним працівникам випускової кафедри активізувати 
апробацію власних наукових досліджень у  фахових виданнях, внесених до 
переліку науково-метричних баз, зокрема Всорт, \¥еЬ о /  Всієте, Іпсіех 
Сорегпісш та ін., видання підручників та навчальних посібників.

3. Випусковій кафедрі публічного адміністрування у  сфері цивільного 
захисту посилити зв'язок з роботодавцями з метою забезпечення високої 
якості професійної підготовки фахівців, які навчаються за спеціальністю
8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування»), на основі комплексного співробітництва університету з

Пропозиції експертної комісії.
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органами державної влади та місцевого самоврядування, а також 
підприємствами та організаціями.

Загальні висновки експертної комісії.
Аналіз акредитаційної справи та робота експертної комісії безпосередньо 

у Національному університеті цивільного захисту України дозволяє зробити 
висновок, що у Національному університеті цивільного захисту України в 
наявності всі умови для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») і необхідні навчально-методична, наукова, матеріально- 
технічна база та інформаційне, кадрове забезпечення.

Матеріали акредитаційної справи та робота безпосередньо в університеті 
дають підстави стверджувати про відповідність заявленої спеціальності 
критеріям і вимогам до акредитації відповідно до чинних нормативно-правових 
актів та обґрунтовують акредитацію спеціальності з підготовки здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» (281 
«Публічне управління та адміністрування»).

На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України зробила висновок про можливість акредитації спеціальності
8.15010001 «Державне управління» (281 «Публічне управління та 
адміністрування») у галузі знань 1501 «Державне управління» (28 
«Публічне управління та адміністрування») з ліцензованим обсягом 
підготовки - 25 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми 
навчання.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки 
Харківського національного економічного університету 
ім. Семена Кузнеця, доктор економічних наук, 
професор Н.Л. Гавкалова

Член експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету, 
доктор наук з державного управління, доцент В.В. Сиченко

Садковий

лении
вільного 3;

*  К О Д *  *  Уу

З експертним висновко
ректор Національного 
доктор наук з держа; 
професор

24 листопада 2016 р

України,



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
відповідності освітньої діяльності Національного університету цивільного 

захисту України за спеціальністю 8Л5010001 «Державне управління» 
(281 «Публічне управління та адміністрування») критеріям та вимогам до 
_____________ акредитації підготовки здобувачів вищої освіти __________

Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

1. Загальи[і вимоги
1. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання) 25/25 25/25 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

95

Розділ не 
передбачено 

освітньо- 
професійною 
програмою 

підготовки та 
навчальним 

планом

-

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

50

Розділ не 
передбачено 

освітньо- 
професійною 
програмою 

підготовки та 
навчальним 

планом

-

2.2. Частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових 
навчальних дисциплін)

95

Розділ не 
передбачено 

освітньо- 
професійною 
програмою 

підготовки та 
навчальним 

планом

-

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

50

Розділ не 
передбачено 

освітньо- 
професійною 
програмою 

підготовки та 
навчальним 

планом

-

з них:
з них: докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної роботи в

40

Розділ не 
передбачено 

освітньо- 
професійною 
програмою 

підготовки та

-
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Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

даному навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки України або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора)

навчальним
планом

2.3. Частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

50 100 +50

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук або професорів 
дозволяється прирівнювати двох кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора)

40/ 
але не 

менше ніж 
1 доктор наук 
або професор 

на 25 осіб 
ліцензійно-го 

обсягу

70,4/5 
докторів наук, 

професорів
+30,4

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи (% від кількості 
годин для кожного циклу дисциплін 
навчального плану)

- - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки + + -

2.6. Наявність кафедри зі спеціальності 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:

+ + -

доктор наук або професор +
кандидат наук, доцент - - -

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням 
необхідними для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у 
% від потреби) 7 0 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 12 12,5 +0,5
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Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

100 студентів (крім спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів (для спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6 - -

3.5. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та контрольних 
заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного 
контингенту студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами)

2,4 21,2 +18,8

3.6. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій)

30 52 +22

3.7. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -
2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -
4 ) спортивного залу + + -
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
6) медичного пункту + + -
3.8. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів ( 
враховується комп’ютерна техніка із строком 
експлуатації не більше восьми років)

+ + -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця ( у т.ч. варіативної 
компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця ( у т.ч. варіативної 
компоненти)

+ + -

4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку + + -

4.4. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану (%):

100 100 -

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін 100 100 -
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Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, 
завдань для лабораторних робіт (% від 
потреби)

100 100 -

4.4.3 Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань 
для перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик (% від 
потреби)

100 100 -

4.7. Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів Наявність методичних 
матеріалів для проведення атестації 
здобувачів

+ + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у т.ч. з використанням 
інформаційних технологій), (% від потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів + + -

4.10. Наявність опису освітньої програми + + -

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що містяться у 
власній бібліотеці (% від потреби)

100 100 -

5.2. Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів (% від потреби)

5 6 +1

5.3. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному вигляді

не менш як 
шість 

наймену
вань

двадцять
найменувань +14

5.4. Можливість доступу викладачів і 
студентів до Інтернет як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу +

+
+
+

-

5.5. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами освіти)

+ + -

5.6. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію,

+ + -

Голова експертної комісії



Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

освітня/освітньо-наукова/ видавнича/ 
атестаційна (наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні підрозділи та 
їх склад, перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна інформація)
5.7. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 70 +10

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 -

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -

6.1.3. Чисельність науково-педагогічних 
працівників, що обслуговують спеціальність і 
працюють за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 -

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше, %
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:

Розділ не 
передбачено 
стандартом 
освітньо- 

професійної 
програми

6.2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 - -

6.2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 - -

6.2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:

Розділ не 
передбачено 
стандартом 
освітньо- 

професійної 
програми

-

6.2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 - -

6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 - -

Голова експертної комісії



Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання підготовки, % 90 100 +10

6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 81,3 +31,3

6.3. Організація наукової роботи
6.4.Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів + + -

6.5. Участь студентів у науковій діяльності 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + -

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри державного управління,
публічного адміністрування та регіональної економіки
Харківського національного економічного університету
ім. Семена Кузнеця, доктор економічних наук, / х
професор /С ' Н.Л. Гавкалова

Член експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського
державного аграрно-економічного університету,, / -----
доктор наук з державного управління, доцент В.В. Сиченко

З експертним висновком ознайомлений:
ректор Національного університету цивільного з

^  - ,.^ет ннв/\ °^ а\ ч .доктор наук з державшого управління, 
професор
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України,

В.П. Садковий




