
 



 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 

університеті цивільного захисту України в 2021 році 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Провадження освітньої діяльності в Національному 

університеті цивільного захисту України здійснюється відповідно до 

ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АE №636847, виданої 

19.06.2015 р., термін дії ліцензії до 2023 року. 

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Національному університеті цивільного захисту України в 2021 році (далі 

– Правила прийому) розроблені відповідно до Умов прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року №1274, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 

1225/35508 (далі – Умови прийому) та Порядку відбору та прийому до 

вищих навчальних закладів цивільного захисту, затвердженого наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 23 лютого 2015 року №197, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2015 року за 

№290/26735. 

1.2. Національний університет цивільного захисту України (далі – 

НУЦЗ України), зокрема його структурний підрозділ – Черкаський 

інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 

оголошують прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра, 

магістра та доктора філософії відповідно до ліцензії та цих Правил 

прийому. 

Прийом на навчання до НУЦЗ України здійснюється в межах 

ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. 

Прийом на навчання на другий (третій) курс здійснюється в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється 

прийом на навчання до НУЦЗ України, а також інформацію про наявність 

акредитації освітніх програм, наведено у додатку 1 до цих Правил 

прийому. 

1.3. До НУЦЗ України приймаються громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно 

проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту. 

Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано 

біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на 

здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої 

освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету в 

НУЦЗ України здійснюється в разі надання на це дозволу Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України). 

1.4. Правила прийому до ад’юнктури (аспірантури), докторантури 

НУЦЗ України наведені у додатку 9 та 10 відповідно і діють протягом 



 

календарного року. 

1.5. Прийом до НУЦЗ України здійснюється на конкурсній основі 

за відповідними джерелами фінансування. 
  



 

Додаток 9 
до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 

Національному університеті 

цивільного захисту України в 

2021 році 

 

Правила прийому до ад’юнктури (аспірантури) 

Національного університету цивільного захисту України в 2021 році 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Національний університет цивільного захисту України (далі – 

НУЦЗ України), в тому числі Черкаський інститут пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля НУЦЗ України оголошують прийом на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії відповідно до ліцензії та Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 

університеті цивільного захисту України в 2021 році. 

1.2. До НУЦЗ України приймаються громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким  

надано статус біженця в Україні, особи які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і 

які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобувати 

ступінь доктора філософії. 

1.3. Прийом до НУЦЗ України для здобуття ступеня доктора 

філософії здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування 

навчання. 

1.4. НУЦЗ України у 2021 році здійснює прийом до ад’юнктури 

(аспірантури) за наступними спеціальностями (освітньо-науковими 

програмами): 

053 "Психологія" (Екстремальна та кризова психологія); 

183 "Технології захисту навколишнього середовища" (Технології 

захисту навколишнього середовища); 

261 "Пожежна безпека" (Пожежна 

безпека); 263 "Цивільна безпека" (Цивільний 

захист); 

281 "Публічне управління та адміністрування" (Публічне управління 

та адміністрування у сфері цивільної безпеки). 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ 

2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

2.2. Особа може вступити до НУЦЗ України для здобуття ступеня 

доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного 

проходження вступних випробувань. 



 

3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів у НУЦЗ України 

здійснюється: за рахунок видатків державного бюджету, передбачених 

ДСНС України 

для підготовки кадрів у сфері цивільного захисту (державне 

замовлення); за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

3.2. Обсяги прийому на навчання до НУЦЗ України для здобуття 

ступеня доктора філософії за державним замовленням визначаються ДСНС 

України. 
 

4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, 

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

4.1. Організацію прийому на навчання до ад’юнктури (аспірантури) 

НУЦЗ України здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується 

наказом ректора НУЦЗ України, який є її головою. 

Порядок роботи приймальної комісії наступний: 

понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00); 

субота з 9.00 до 14.00. 

4.2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання до ад’юнктури (аспірантури) 

проводиться в такі строки: 

прийом заяв і документів – з 05 липня до 13-00 години 14 серпня 

2021 року; 

вступні випробування та оголошення їх результатів – з 16 серпня 

до 23 серпня 2021 року. 

оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12.00 23 

серпня 2021 року; 

зарахування на навчання – не пізніше 01 вересня 2021 року. 

4.3. Вступники до ад’юнктури (аспірантури) подають заяву на ім’я 

ректора НУЦЗ України. У заяві вступники вказують спеціальність, 

освітньо- наукову програму та форму навчання. 

Усі вступники під час подання заяви особисто пред’являють 

оригінали: документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус"; 

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього. 

До заяви вступник додає наступні документи: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17


 

посвідчують особу чи її спеціальний статус"; 

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 

(крім випадків, передбачених законодавством); 

копію диплома про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном до 

приймальної комісії надають копію нострифікованого диплома; 

особовий листок з обліку кадрів; 

список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові 

доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності (науковий 

керівник надає рецензію на наукову доповідь (реферат) у письмовому 

вигляді); 

медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-о (для осіб, що 

вступають на навчання за державним замовленням); 

рекомендацію вченої ради НУЦЗ України (за наявності); сертифікат 

міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності); копію довідки про 

присвоєння ідентифікаційного номера; 

дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

 

5. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

5.1. Прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

здійснюється на конкурсній основі. 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії 

здійснюється за результатами вступних випробувань у формі вступних 

іспитів зі спеціальності, філософії та з іноземної мови (англійської, 

німецької, французької). Іспит з іншої іноземної мови складається за 

рішенням вченої ради НУЦЗ України у разі, коли знання цієї мови 

необхідне для роботи над дисертацією. 

Конкурсний бал вступника обчислюється як сума балів отриманих 

під час складання вступних іспитів. Оцінювання вступних іспитів 

здійснюється за 100- бальною шкалою. 

5.2. До конкурсного балу додається додатковий бал за 

навчальні/наукові досягнення. Кількість додатково нарахованих балів за 

навчальні/наукові досягнення встановлюється: 

- особам, які є переможцями та призерами конкурсу наукових 

студентських робіт МОН України з фаху – I місце – 20 балів, II місце – 15 

балів, III місце – 10 балів; 

- особам, які мають публікації (наукові статті) у вітчизняному 

профільному виданні – 10 балів кожна стаття; 

- особам, які мають публікації (наукові статті) у виданнях, які 

включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science – 20 балів за 

кожну статтю; 

- особам, які мають патент або авторське свідоцтво – 15 балів 

кожний патент або авторське свідоцтво. 

Особам, які є переможцями та призерами конкурсу наукових 



 

студентських робіт МОН України з фаху, додаткові бали зараховуються 

якщо диплом переможця або призера вони отримали під час здобуття 

ступеня магістра. 

Загальна кількість додаткових балів, що може бути нарахована 

вступникові, не повинна перевищувати 40. 

5.3. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language 

Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment 

(не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 

аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не 

нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 

аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF 

або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання 

вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів 

конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської, німецької, 

французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) 

за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного 

рівня), звільняється від  складання вступного іспиту з іноземної мови. Під 

час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються 

до результатів вступного  іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

5.4. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні 

іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено 

нижче встановленого мінімального рівня в 100 балів, до участі в наступних 

вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних іспитів не дозволяється. 

 

6. ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ТА 

ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

6.1. Рейтинговий список вступників формується приймальною 

комісією за конкурсним балом від більшого до меншого із зазначенням 

прізвища, ім'я та по батькові та конкурсного балу вступника. Рейтинговий 

список вступників оприлюднюється на вебсайті НУЦЗ України. 

6.2. Вступники, які не пройшли за конкурсом на навчання за 

державним замовленням, можуть бути рекомендовані до зарахування за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

6.3. Наказ про зарахування на навчання видається ректором НУЦЗ 

України на підставі рішення приймальної комісії. Наказ про зарахування 

на навчання формується відповідно до списків вступників, 

рекомендованих до зарахування та оприлюднюється на інформаційному 

стенді приймальної комісії і вебсайті НУЦЗ України. 
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до докторантури Національного університету цивільного захисту 

України для здобуття наукового ступеня доктора наук у 2021 році 

1. Вимоги до рівня освіти вступників 

До докторантури НУЦЗ України зараховуються особи, які мають 

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та 

опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в 

міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних 

базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які 

здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що 

потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії 

чи наукової доповіді за сукупністю статей. Нормативний строк підготовки 

доктора наук у докторантурі – два роки. 

НУЦЗ України у 2021 році здійснює прийом до докторантури за 

наступними спеціальностями: 

183 "Технології захисту навколишнього середовища"; 

261 "Пожежна безпека"; 

263 "Цивільна безпека"; 

281 "Публічне управління та адміністрування". Підготовка в 

докторантурі НУЦЗ України здійснюється: 

за рахунок видатків державного бюджету, передбачених ДСНС 

України для підготовки кадрів у сфері цивільного захисту (державне 

замовлення); 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування до докторантури 

2.1 Організацію прийому на навчання до докторантури НУЦЗ 

України здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом 

ректора НУЦЗ України, який є її головою. 

Порядок роботи приймальної комісії наступний: 

понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00); 

субота з 9.00 до 14.00. 

2.2. Прийом заяв та документів, та зарахування на

 навчання до докторантури проводиться в такі строки: 

прийом заяв і документів – з 09 липня до 13-00 години 23 серпня 

2021 

року; 
зарахування на навчання – не пізніше 01 вересня 2021 року. 

 



 

3. Порядок прийому заяв і документів 

3.1 Вступники до докторантури подають заяву на ім’я ректора 

НУЦЗ України. Усі вступники під час подання заяви в паперовій формі 
особисто пред’являють оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус"; 

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього. 

документа державного зразка про присудження наукового ступеня 

доктора філософії (кандидата наук). 

До заяви вступник додає наступні документи: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус"; 

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 

(крім випадків, передбачених законодавством); 

копію диплома про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень і копію додатка до нього; 

копію документа державного зразка про присудження наукового 

ступеня доктора філософії (кандидата наук); 

особовий листок з обліку кадрів; 
список опублікованих наукових праць і винаходів засвідчений 

підписом вченого секретаря; 

медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-о (для осіб, що 

вступають на навчання за державним замовленням); 

копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, 

старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності); 

розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі 

зарахування вступника до докторантури; 

витяг з протоколу засідання кафедри, відділу, лабораторії з 

ухваленням плану дослідницької роботи та/або інформація про обсяг 

наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 

досліджень до захисту та надання рекомендацій щодо зарахування 

вступника до докторантури; 

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; дві 

кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

3.2 Вчена рада університету розглядає висновки кафедри, відділу, 

лабораторії та рішення вченої ради факультету і приймає рішення про 

зарахування (або відмовляє у зарахуванні) вступника до докторантури. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

