НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Ліцензія: Наказ МОН України від 17.02.2017 № 33-л

Національний університет цивільного захисту України – провідний заклад вищої освіти Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
Форма власності – державна. Заклад освіти засновано у 1928 році, з того часу і дотепер випускає висококваліфікованих
фахівців для органів та підрозділів ДСНС України, установ, організацій різних форм власності. Наші випускники працюють
не тільки в Україні, а і в країнах Європи.
Студенти та курсанти мають можливість навчатись на кафедрі військової підготовки університету.
Найменування спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється навчання на першому (бакалаврському) рівні
(очна та заочна форма навчання: на основі повної загальної середньої освіти з терміном навчання – 3 роки 10 місяців)
Спеціальність

ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА

ХІМІЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ІНЖЕНЕРІЯ

ЦИВІЛЬНА
БЕЗПЕКА

Перелік конкурсних предметів у 2022 році
Інформація
за телефонами
за кошти державного замовлення за кошти фізичних та юридичних осіб
Українська мова
Факультет пожежної
Українська мова
Математика
безпеки
•Пожежна безпека
Математика
Фізична підготовка (Підтягування на
(057) 707-34-80
Фізика або біологія, або хімія на вибір
перекладині, біг на 100 м, біг на 1000 м)
+38-063-794-56-21
+38-050-301-31-46
+38-093-292-50-49
Українська мова
•Аудит пожежної
+38-050-211-77-33
Набір на навчання за державним
Математика
та техногенної
+38-066-289-15-37
замовленням не здійснюється
безпеки
Фізика або біологія, або хімія на вибір
+38-093-740-06-18
+38-050-979-56-11
Українська мова
Українська мова
•Пожежогасіння
Математика
Математика
та аварійно-рятувальні
Фізична підготовка (Підтягування на
Факультет оперативнороботи
Фізика або біологія, або хімія на вибір
перекладині, біг на 100 м, біг на 1000 м)
рятувальних сил
+38-093-661-76-26
Українська мова
Українська мова
+38-093-520-24-48
Математика
Математика
•Радіаційний
+38-097-928-33-33
Історія України або іноземна мова,
Фізична підготовка (Підтягування на
та хімічний захист
або біологія, або географія, або
перекладині, біг на 100 м, біг на 1000 м)
фізика, або хімія на вибір
Українська мова
Факультет цивільного
Математика
захисту
•Цивільний захист
Фізика або іноземна мова, або хімія, +38-099-620-10-25
Українська мова
або біологія на вибір
Математика
+38-093-965-71-88
Фізична підготовка (Підтягування на
+38-063-808-87-10
•Інженерне
забезпечення саперних, перекладині, біг на 100 м, біг на 1000 м) Набір на навчання за кошти фізичних +38-093-312-37-12
піротехнічних
та юридичних осіб не здійснюється +38-095-825-79-70
та вибухових робіт
+38-093-312-35-41
Освітня програма

Спеціальність

Освітня програма

ЦИВІЛЬНА
БЕЗПЕКА

•Охорона праці

ЕКОЛОГІЯ

•Екологічна безпека

ТЕХНОЛОГІЇ
ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

•Техногенноекологічна безпека
•Екстремальна
та кризова психологія

ПСИХОЛОГІЯ

ТУРИЗМ

•Робота з персоналом

•Туризм

Перелік конкурсних предметів у 2022 році
Інформація
за телефонами
за кошти державного замовлення за кошти фізичних та юридичних осіб
Українська мова
Факультет техногенноМатематика
екологічної безпеки
Набір на навчання за державним
Фізика або іноземна мова, або хімія, (057) 707-34-31
замовленням не здійснюється
або біологія на вибір
+38-067-422-96-63
+38-066-738-40-14
Українська мова
+38-063-772-91-75
Біологія
Набір на навчання за державним
Історія України або математика, або
замовленням не здійснюється
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія на вибір
Українська мова
Математика
Набір на навчання за державним
Історія України або іноземна мова,
замовленням не здійснюється
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія на вибір
Соціально-психологічний
Українська мова і література
факультет:
Математика
Набір на навчання за державним
(057) 707-34-60
Історія України або іноземна мова,
замовленням не здійснюється
+38-063-164-17-96
або біологія, або географія, або
+38-050-997-32-66
фізика, або хімія на вибір
+38-067-475-56-97
Українська мова і література
Навчально-науковоІноземна мова
виробничий центр
Набір на навчання за державним
Історія України або математика, або +38-057-707-14-31
замовленням не здійснюється
біологія, або географія, або фізика, +38-066-91-44-441
або хімія на вибір
+38-050-243-25-51

Примітка:
1. На заочну форму навчання за кошти державного замовлення набір здійснюється за освітніми програмами "Пожежна безпека" і "Пожежогасіння та
аварійно-рятувальні роботи" спеціальності "Пожежна безпека", та "Цивільний захист" спеціальності "Цивільна безпека".
2. Для вступу на заочну форму навчання за кошти державного замовлення замість фізичної підготовки абітурієнти надають результати ЗНО (складають
вступні іспити) з фізики або біології, або хімії для вступу на навчання за освітніми програмами "Пожежна безпека" і "Пожежогасіння та аварійно-рятувальні
роботи", фізики або іноземної мови, або хімії, або біології – за освітньою програмою "Цивільний захист".
Приймальна комісія – (057)707-34-06, (057)704-14-32
З правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті цивільного захисту України
можна ознайомитись на офіційному сайті університету www.nuczu.edu.ua
Наша адреса: Україна, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94
E-mail: vstup@nuczu.edu.ua

