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 другому (магістерському) рівні
(очна та заочна форми навчання)
Спеціальність

ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА

Освітня програма

•Пожежна безпека

•Пожежогасіння
та аварійно-рятувальні роботи
ХІМІЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ІНЖЕНЕРІЯ

•Радіаційний
та хімічний захист

Перелік конкурсних випробувань у
2022 році

Інформація
за телефонами

Фахове випробування

Факультет пожежної
безпеки
(057) 707-34-80
+38-093-292-50-49
+38-050-979-56-11

Фахове випробування
Мотиваційний лист

ЦИВІЛЬНА
БЕЗПЕКА

•Цивільний захист
•Управління у сфері
цивільного захисту

Фахове випробування

ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА

•Управлінн пожежною
безпекою

Фахове випробування

Факультет оперативнорятувальних сил
+38-066-029-71-21
+38-093-661-76-26
+38-095-927-58-00
+38-097-928-33-33
Факультет цивільного
захисту
+38-099-620-10-25
+38-067-427-57-05
+38-095-825-79-70
+38-063-329-09-38
+38-093-595-93-24

Спеціальність

ЦИВІЛЬНА
БЕЗПЕКА
ЕКОЛОГІЯ
ТЕХНОЛОГІЇ
ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Освітня програма

•Охорона праці

Фахове випробування

•Екологічна безпека

Фахове випробування

•Техногенно-екологічна
безпека
•Екстремальна
та кризова психологія

ПСИХОЛОГІЯ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Перелік конкурсних випробувань у
2022 році

•Робота з персоналом
•Публічне управління та
адміністрування
•Публічне управління та
адміністрування у сфері
цивільної безпеки

Мотиваційний лист

Магістерський тест навчальної
компетентності;
Фахове випробування

Магістерський тест навчальної
компетентності;
Фахове випробування

Інформація
за телефонами

Факультет техногенноекологічної безпеки
+38-067-928-75-59
+38-063-772-91-83
+38-050-977-38-99
+38-067-422-96-63
+38-066-738-40-14
+38-063-772-91-75

Соціально-психологічний
факультет:
(057)707-34-60
+38-063-164-17-96
+38-050-997-92-66
+38-067-475-56-97
Навчально-наукововиробничий центр
057-704-14-31
+38-067-95-09-428
+38-066-25-15-319
+38-098-518-64-08

Прим.: Магістерський тест навчальної компетентності складається за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання. Під час
вступу вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат
магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови в НУЦЗ України.
Очна форма навчання ‒ 1 рік 6 місяців
Заочна форма навчання ‒ 1 рік 9 місяців
Приймальна комісія – (057)704-14-32, (057)707-34-06
З правилами прийому до Національного університету 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

