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1. СЛУХАЛИ: 
Заступника голови приймальної комісії університету Олега НАЗАРОВА.  
На виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 року 

№591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 
року № 1285", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за 
№415/34698 приймальною комісією були розроблені зміни до Правил прийому до 
Національного університету цивільного захисту України у 2020 році, а саме: 

1. Пункт 1.3 розділу 1 викласти у такій редакції: 
"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)."; 

2. Абзац третій пункту 3.4 розділу 3 доповнити реченням такого змісту: 
"На навчання можуть бути прийняті особи рядового і молодшого начальницького 

складу служби цивільного захисту, які здобули ступінь бакалавра не у закладі вищої освіти 
цивільного захисту, в разі наявності про це клопотання начальника ГУ (У) ДСНС України 
області, м. Київ, установи або організації системи ДСНС;". 

3. Розділ 4 викласти в такій редакції: 



"4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА 
ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

4.1. Організацію прийому вступників до НУЦЗ України здійснює приймальна комісія, 
склад якої затверджується наказом ректора НУЦЗ України, який є її головою.  

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Національного 
університету цивільного захисту України, затвердженим вченою радою НУЦЗ України.  

Усі питання, пов’язані з прийомом до НУЦЗ України, вирішуються приймальною 
комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних 
стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті НУЦЗ України в день прийняття або 
не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для 
видання відповідного наказу ректором НУЦЗ України та виконання процедур вступної 
кампанії. 

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. Строки прийому заяв (рапортів) і документів від вступників, які виявили бажання 

навчатися за державним замовленням для подальшого проходження служби цивільного 
захисту, порядок оформлення справ вступників та строки направлення їх до НУЦЗ України 
визначаються ДСНС України. 

4.3. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, проведення вступних випробувань 
(співбесід, вступних іспитів), оприлюднення рейтингового списку, виконання вимог до 
зарахування та зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
За денною 
формою 

здобуття освіти 

За заочною 
формою 

здобуття 
освіти 

Справи вступників, які вступають для 
здобуття ступеня бакалавра за 
направленнями органів і підрозділів 
цивільного захисту (за державним 
замовленням), направляються до НУЦЗ 
України підрозділами з питань роботи з 
персоналом (кадрами)*  

до 01 серпня 
2020 року 

до 22 серпня 
2020 року 

Прийом заяв від осіб, які вступають для 
здобуття ступеня бакалавра за рахунок 
коштів фізичних, юридичних осіб (крім 
іноземців та осіб без громадянства), 
розпочинається 

13 серпня 
2020 року 

13 серпня 
2020 року 

Прийом заяв та документів від осіб, які 
вступають за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб (крім іноземців та осіб без 
громадянства) на основі результатів 
співбесіди, вступних іспитів, закінчується 

18.00  
16 серпня 
2020 року 

18.00  
22 серпня 
2020 року 

Прийом заяв та документів від осіб, які 
вступають для здобуття ступеня бакалавра 
за рахунок коштів фізичних, юридичних 
осіб (крім іноземців та осіб без 
громадянства) і які вступають тільки за 
результатами зовнішнього незалежного 

18.00  
22 серпня 
2020 року 

18.00  
22 серпня 
2020 року 



оцінювання, закінчується 

Співбесіди та вступні іспити з особами, які 
вступають на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра за направленнями 
органів і підрозділів цивільного захисту (за 
державним замовленням), проводяться 

з 11 серпня до  
16 серпня 
2020 року 

з 25 серпня по 30 
серпня  

2020 року 

Співбесіди з особами, які вступають на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра за 
кошти фізичних та юридичних осіб, 
проводяться 

з 16 серпня до  
18 серпня 
2020 року 

з 25 серпня по 30 
серпня  

2020 року 

Вступні іспити з особами, які вступають на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра за 
кошти фізичних та юридичних осіб, 
проводяться 

з 17 серпня до  
22 серпня 
2020 року 

з 25 серпня по 30 
серпня  

2020 року 

Рейтинговий список вступників, які 
вступають за направленнями органів і 
підрозділів цивільного захисту (державне 
замовлення), із зазначенням 
рекомендованих до зарахування з 
повідомленням про отримання чи 
неотримання ними права здобувати вищу 
освіту за державним замовленням, 
оприлюднюється 

не пізніше  
13.00  

17 серпня  
2020 року 

не пізніше  
17.00  

30 серпня  
2020 року 

Вступники, які вступають за направленнями 
органів і підрозділів цивільного захисту і 
отримали рекомендації до зарахування на 
місця державного замовлення, повинні 
виконати вимоги до зарахування 

до 13.00  
18 серпня 
2020 року 

до 12.00  
31 серпня  
2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих 
вступників, які вступають на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб 

не раніше  
06 вересня 
2020 року 

не раніше  
06 вересня 
2020 року 

Вступники, які отримали рекомендації до 
зарахування на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб, повинні виконати вимоги 
до зарахування 

не пізніше 
29 вересня 

2020 року 
 

не пізніше 
29 вересня 

2020 року 

Зарахування вступників, які вступають за 
направленнями органів і підрозділів 
цивільного захисту на місця державного 
замовлення, відбувається 

не пізніше  
20 серпня  
2020 року 

не пізніше  
01 вересня  
2020 року 

Зарахування вступників, які отримали 
рекомендації до зарахування на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб, 
відбувається 

не пізніше 
30 вересня  
2020 року 

не пізніше 
30 вересня  
2020 року 

*Копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та документа 
державного зразка про повну загальну середню освіту і додатка до нього, засвідчені в 
установленому законодавством порядку, окремо від справи вступника направляються до 
НУЦЗ України не пізніше 10 серпня 2020 року. 



У разі наявності вакантних місць державного замовлення, НУЦЗ України 
проводить додатковий конкурсний відбір серед осіб, які в установлені строки не змогли 
взяти участь в конкурсному відборі, при цьому зарахування таких осіб на навчання 
проводиться не пізніше 05 вересня 2020 року. 

У разі наявності вакантних місць ліцензійного обсягу, НУЦЗ України проводить 
додатковий конкурсний відбір на заочну форму навчання за всіма спеціальностями 
(освітніми програмами), що наведені в додатку 4 до Правил, при цьому зарахування таких 
осіб на навчання проводиться не пізніше 30 листопада 2020 року. 

4.4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), проведення 
вступних випробувань, оприлюднення рейтингового списку, виконання вимог до 
зарахування та зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
За денною 
формою 

здобуття освіти 

За заочною 
формою 

здобуття 
освіти 

Справи вступників, які вступають за 
державним замовленням направляються до 
НУЦЗ України підрозділами з питань 
роботи з персоналом (кадрами) 

до 22 серпня 
2020 року 

до 22 серпня 
2020 року 

Прийом заяв та документів від вступників, 
які вступають за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб, розпочинається 

13 серпня 
2020 року 

13 серпня 
2020 року 

Прийом заяв та документів від вступників, 
які вступають за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб, закінчується 

18.00  
22 серпня 
2020 року 

18.00  
22 серпня 
2020 року 

Вступні випробування для всіх категорій 
вступників проводяться 

з 25 серпня по  
27 серпня 
2020 року 

з 29 серпня по  
30 серпня  
2020 року  

Рейтинговий список вступників, які 
вступають за державним замовленням, із 
зазначенням рекомендованих до 
зарахування з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права 
здобувати вищу освіту за державним 
замовленням, оприлюднюється 

не пізніше  
18.00  

27 серпня  
2020 року 

не пізніше  
10.00 

31 серпня  
2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих 
вступників, які вступають на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб 

не пізніше  
12.00  

28 серпня  
2020 року 

не пізніше  
10.00 

31 серпня  
2020 року 

Вступники, які вступають за державним 
замовленням і отримали рекомендації до 
зарахування, повинні виконати вимоги до 
зарахування 

до 12.00 
28 серпня  
2020 року 

до 18.00  
31 серпня  
2020 року 

Вступники, які отримали рекомендації до не пізніше   не пізніше   



зарахування на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб, повинні виконати вимоги 
до зарахування 

29 вересня 
2020 року 

29 вересня 
2020 року 

Зарахування вступників, за державним 
замовленням, відбувається 

не пізніше   
30 серпня  
2020 року 

не пізніше   
1 вересня 

2020 року 
Зарахування вступників, які отримали 
рекомендації до зарахування на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб, 
відбувається 

не пізніше   
30 вересня 

2020 року 

не пізніше   
30 вересня 

2020 року 

У разі наявності вакантних місць ліцензійного обсягу, НУЦЗ України проводить 
додатковий конкурсний відбір на заочну форму навчання за всіма спеціальностями 
(освітніми програмами), що наведені в додатку 2 до Правил, при цьому зарахування таких 
осіб на навчання проводиться не пізніше 30 листопада 2020 року. 

4.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням 
на денній формі навчання за освітніми програмами "Пожежна безпека" і "Пожежогасіння та 
аварійно-рятувальні роботи" спеціальності 261 "Пожежна безпека" та "Цивільний захист" 
спеціальності 263 "Цивільна безпека": 

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
розпочинається 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом 5 цих Правил прийому, 
розпочинається 30 червня і закінчується 04 липня; 

основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня; 
фахові вступні випробування проводяться з 05 серпня по 06 серпня; 
рекомендації для зарахування надаються не пізніше 18:00 06 серпня; 
вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 13:00 07 серпня; 
наказ про зарахування за державним замовленням видається не пізніше 18:00 07 

серпня. 
4.5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням 

на денній формі навчання за освітніми програмами "Управління пожежною безпекою" 
спеціальності 261 "Пожежна безпека" та "Управління у сфері цивільного захисту" 
спеціальності 263 "Цивільна безпека": 

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
розпочинається 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня; 

основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня; 
справи вступників направляються до НУЦЗ України підрозділами з питань роботи з 

персоналом (кадрами) до 17:00 21 липня; 
фахові вступні випробування проводяться з 03 серпня по 04 серпня; 
рекомендації для зарахування надаються не пізніше 10:00 05 серпня; 
вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 17:00 05 серпня; 
наказ про зарахування за державним замовленням видається не пізніше 18:00 06 

серпня. 
У разі наявності вакантних місць державного замовлення, НУЦЗ України проводить 

додатковий конкурсний відбір серед осіб, які в установлені строки не змогли взяти участь в 
конкурсному відборі, при цьому зарахування таких осіб на навчання проводиться не пізніше 
11 вересня 2020 року. 

4.6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 
"Право"): 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
розпочинається 01 серпня; 



реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
розпочинається 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом 5 цих Правил прийому, 
розпочинається 05 серпня і закінчується 22 серпня для осіб, які вступають на основі 
результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування; 

основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня (додаткова сесія 
проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти). 
Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки 
України; 

вступні іспити з іноземної мови в НУЦЗ України у випадках, визначених цими 
Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за 
матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості 
освіти; 

фахові вступні випробування проводяться з 25 серпня по 26 серпня;  
рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше 12:00 

27 серпня; 
вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 12:00 28 серпня; 
наказ про зарахування за державним замовленням видається до 30 серпня. 
4.7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 

"Право" на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста: 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
розпочинається 01 серпня; 

реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 
фахового вступного випробування вступників розпочинається 12 травня та закінчується о 
18:00 05 червня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом 5 цих Правил прийому, 
розпочинається 05 серпня, і закінчується 22 серпня для осіб, які вступають на основі 
результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування; 

основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня (додаткова сесія – у 
строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально 
організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України; 

основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 03 липня 
(додаткова сесія – у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); 

відповідні вступні іспити в НУЦЗ України у випадках, визначених цими Правилами 
прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного 
фахового вступного випробування за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими 
Українським центром оцінювання якості освіти; 

єдине фахове вступне випробування проводиться з 05 серпня по 26 серпня. 
4.8. Для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, 
крім спеціальності 081 "Право", за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

прийом заяв та документів, передбачених розділом 5 цих Правил прийому, 
розпочинається 05 серпня, і закінчується 22 серпня; 

відповідні вступні іспити в НУЦЗ України проводяться з 27 серпня по 28 серпня. 
4.9. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з 15 вересня по 30 
листопада в НУЦЗ України проводиться додатковий конкурсний відбір та зарахування на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на вакантні ліцензійні місця. При цьому 
використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного 
вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), 



отримані в порядку, передбаченому в пунктах 4.6-4.7 цих Правил прийому, або результати 
фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у 
НУЦЗ України у передбачених цими Правилами прийому випадках. 

4.10. Для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття 
ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) НУЦЗ України проводить (за наявності вакантних місць) додаткові вступні 
випробування. Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі для таких осіб 
закінчується о 13:00 25 листопада а їх зарахування до 30 листопада 2020 року.".  

4. У розділі 5: 
1) у пункті 5.1: 
абзац четвертий викласти у такій редакції: 
"для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б 

одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської 
мов, 2017-2020 років – з інших предметів) та співбесідою;"; 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 
"для реалізації права на першочергове зарахування;". 
У зв’язку з цим абзаци шостий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – 

шістнадцятим; 
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: 
"у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;". 
У зв’язку з цим абзаци восьмий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами 

дев’ятим – сімнадцятим; 
абзаци п'ятнадцятий – шістнадцятий викласти у такій редакції: 
"Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів у НУЦЗ України та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату 
ЗНО), вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні 
документи до приймальної комісії університету. 

Квота-1 – визначена частина обсягу бюджетних місць конкурсних пропозицій, яка 
може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
що мають право на вступ на основі вступних іспитів, та становить десять відсотків (але не 
менше одного місця) обсягу державного замовлення."; 

2) абзац сьомий пункту 5.5 викласти у такій редакції: 
"Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 
"Інфоресурс" або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань 
освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень."; 

3) у пункті 5.6: 
абзац сьомий викласти у такій редакції: 
"Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності 

оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право 
вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою."; 

в абзаці дев'ятому слова та цифри "06 серпня" замінити словами та цифрами "11 
вересня". 

5. У розділі 6: 
1) абзаци третій – четвертий пункту 6.1 викласти в такій редакції: 
"для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" – у формі 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з 
права та загальних навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів в 
передбачених цими Правилами випадках (за умови успішного складання єдиного вступного 



іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, 
складених в рік вступу);  

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма спеціальностями (крім спеціальності 
081 "Право")  – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, 
передбачених цими Правилами) та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу;"; 

2) абзац восьмий пункту 6.4 викласти в такій редакції; 
"Особа може вступити до НУЦЗ України для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного 
проходження вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів 
зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів у НУЦЗ України."; 

3) у пункті 6.6: 
у підпункті 1: 
абзаци другий – третій викласти в такій редакції: 
"Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ + К6*МЛ; 
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або 
вступного іспиту з третього предмета (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про 
повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до 
таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 
обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6); ОУ – бал за успішне 
закінчення у рік вступу підготовчих курсів НУЦЗ України для вступу до нього за шкалою від 
100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в додатку 5; МЛ – оцінка за 
мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, 
К2, К3, К4, К5, К6 наведені у додатках 4 та 5 до цих Правил прийому."; 

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: 
"Мотиваційні листи від абітурієнтів приймаються тільки до початку основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання а результати їх оцінювання оприлюднюються на веб-
сайті НУЦЗ України. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційного листа 
наведений у додатку 12 Правил прийому.". 

У зв’язку з цим абзаци сьомий – восьмий вважати відповідно абзацами восьмим – 
дев'ятим; 

абзац дев'ятий викласти в такій редакції: 
"Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, 
визначені у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Умов 
прийому), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника 
при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них 
приймальні комісії отримують з ЄДЕБО."; 

4) у пункті 6.9: 
абзац перший викласти в такій редакції: 
"Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оцінюються за шкалою від 
100 до 200 балів."; 

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: 
"Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання мотиваційних листів 

розробляються та затверджуються головою приймальної комісії НУЦЗ України не пізніше 
ніж за один місяць до початку прийому мотиваційних листів та оприлюднюються на веб-
сайті НУЦЗ України.". 

6. У розділі 7: 
1) пункт 7.8 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 



"5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи 
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, 
протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти."; 

2) абзац шостий пункту 7.9 після слів "за кошти фізичних та/або юридичних осіб" 
доповнити словами ", повідомлений про неможливість переведення в межах вступної 
кампанії на місця державного або регіонального замовлення"; 

3) абзац перший пункту 7.11 викласти у такій редакції: 
"7.11. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 

081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у НУЦЗ 
України (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 
випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час 
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями (замість 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови):". 

7. У розділі 9: 
1) у пункті 9.1 речення "Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, 

зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією." виключити. 
2) доповнити розділ новим пунктом 9.3 такого змісту: 
"9.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у 

конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після 
прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно 
до строків, визначених в розділі 4 цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для 
зарахування: подати оригінали документів, передбачених цими Правилами прийому, до 
Приймальної комісії НУЦЗ України. Подані оригінали документів (або їх копії при 
одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами)) та формами 
навчання зберігаються у НУЦЗ України протягом усього періоду навчання.  

Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну 
електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії.  

Особи, які в установлені строки, визначені в розділі 4 цих Правил прийому, не 
виконали вимог для зарахування, втрачають право зарахування на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб.  

Особи, які отримали рекомендацію на місця навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, і в установлені строки, визначені у розділі 4 цих Правил прийому, виконали 
вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, підлягають 
зарахуванню. 

Після зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб 
додатково укладається договір між НУЦЗ України та фізичною (юридичною) особою, яка 
замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові 
зобов’язання щодо її оплати. 

Зарахування на навчання до НУЦЗ України за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом 
надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу 
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або 
засобами електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 
електронного підпису вступника, на електронну адресу НУЦЗ України (nuczu@dsns.gov.ua) в 
терміни, визначені цими Правилами прийому. Дату подання документів визначають за 
відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання 
оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між НУЦЗ України та 
вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) та 
договору між НУЦЗ України та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну 
освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від 
дати початку навчання.". 

 

mailto:nuczu@dsns.gov.ua


8. Доповнити пункт 13.2 розділу 13 після абзацу першого новим абзацом другим 
такого змісту: 

"Прийом іноземців до НУЦЗ України на навчання за рахунок коштів державного 
бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, 
у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано 
біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).". 

У зв’язку з цим абзаци другий вважати абзацом третім. 
9. Додаток 1 до Правил прийому викласти у редакції, що додається (додаток 1). 
10. Додаток 2 до Правил прийому викласти у редакції, що додається (додаток 2). 
11. Додаток 3 до Правил прийому викласти у редакції, що додається (додаток 3). 
12. Додаток 4 до Правил прийому викласти у редакції, що додається (додаток 3). 
13. Абзац другий пункту 4 додатку 8 до Правил прийому після слів "що вступають 

на навчання" доповнити словами "для отримання ступеня бакалавра". 
14. Доповнити Правила прийому додатком 12 такого змісту: 

"Додаток 12  
до Правил прийому до Національного 
університету цивільного захисту 
України у 2020 році 

 
Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційного листа 

Мотиваційний лист – це документ, у якому абітурієнт пояснює причини й переваги 
своєї кандидатури для вступу до Національного університету цивільного захисту України 
(далі – НУЦЗ України) на відповідну освітню програму.  

Мотиваційний лист надсилається абітурієнтом засобами поштового зв'язку й повинен 
бути доставлений до НУЦЗ України не пізніше трьох днів, що передують початку основної 
сесії зовнішнього незалежного оцінювання.  

Мотиваційний лист має бути складений українською мовою з використанням засобів 
комп’ютерного набору та мати обсяг від однієї до двох сторінок. Текст набирається шрифтом 
Times New Roman (кегль – 14, абзац − 1,25 см, міжрядковий інтервал – полуторний) із 
полями: 

верхнє, нижнє − 2 см; 
праве − 1,5 см; 
ліве − 3 см. 
Структура мотиваційного листа повинна відповідати офіційно-діловому стилю і мати 

такі реквізити: адресат, адресант, текст, який складається зі вступу, основної та заключної 
частини. Мотиваційний лист обов'язково підписується абітурієнтом.  

Оцінювання мотиваційного листа здійснюється комісією, склад якої призначається 
ректором НУЦЗ України, який є її головою. До складу комісії входять заступник голови та 
члени комісії. Заступником голови комісії призначається один з проректорів НУЦЗ України, 
членами – провідні науково-педагогічні працівники НУЦЗ України. Результати роботи 
комісії оформлюються протоколом про результати діяльності комісії, який надається до 
приймальної комісії НУЦЗ України. 

Під час оцінювання мотиваційного листа застосовуються такі критерії:  
1. Рівень володіння українською мовою – від 0 до 8 балів;  
2. Дотримання вимог до оформлення і змісту – від 0 до 4 балів;  
3. Зацікавленість у навчанні з обраної освітньої програми з відповідної спеціальності 

– від 0 до 4 балів;  
4. Академічні та професійні досягнення, що відповідають змісту та вимогам обраної 

освітньої програми з відповідної спеціальності – від 0 до 4 балів;  
5. Перспективи застосування отриманих знань у майбутній професійній діяльності – 

від 0 до 4 балів. 



Якщо під час перевірки членами комісії виявленні ознаки користування чужими 
мотиваційними листами (плагіату), то за таку роботу виставляється нуль балів, про що 
робиться відповідна відмітка.  

Отримана загальна кількість балів за мотиваційний лист переводиться в бал за 
шкалою від 100 до 200 балів.   

ТАБЛИЦЯ 
переведення загальної кількості балів, отриманих за написання мотиваційного 

листа, у шкалу 100-200 
Кількість балів Кількість балів за шкалою 

100 - 200 
0-6 - 
7-8 100 
9-10 110 
11-12 120 
13-14 130 
15-16 140 
17-18 150 
19-20 160 

21 170 
22 180 
23 190 
24 200 

 
Результати оцінювання мотиваційного листа вступника за 100-200 шкалою 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУЦЗ України.   
У подальшому мотиваційні листи зберігаються в навчальних (особових)  справах 

здобувачів вищої освіти, а у випадку відмови абітурієнту у вступі на навчання – у 
приймальній комісії НУЦЗ України протягом не менше як одного року.". 

 
Пропонується затвердити зазначені зміни та вийти із пропозицією до Вченої ради 

університету щодо затвердження зазначених змін. 
 
1. ВИРІШИЛИ: 
1.1. Затвердити зміни до Правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2017 році. 
1.2. Вийти із пропозицією до Вченої ради університету щодо розгляду та 

затвердження зазначених змін. 
 
 
 
 
 

Головуючий: 
голова приймальної комісії університету                         Володимир САДКОВИЙ 
 
 

Секретар: 
відповідальний секретар 
приймальної комісії університету                            Віталій АСОЦЬКИЙ 



Код
Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

053 10 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

053 10 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

053 8 2р. 10м.    2р. 10м.  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

053 8 2р. 10м. 2р. 10м.   

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

161 5 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 90 3р. 10м. 4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

161 8 2р. 10м. 2р. 10м. 

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 60 2р. 10м. 2р. 10м.  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

161 10 1р. 10м.  1р. 10м. 

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 10 1р. 10м. 1р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 120 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 30 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 90 2р. 10м. 2р. 10м. 

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 30 2р. 10м. 2р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 60 1р. 10м. 1р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

261 30 1р. 10м.  1р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

101 20 3р. 10м. 4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

183 60 3р. 10м. 4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Ні

263 50 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

20

16 Хімічна та біоінженерія
Хімічні технології та 

інженерія 

Екологічна безпека

05
Соціальні та поведінкові 

науки
Психологія 

Екстремальна та кризова 

психологія

60

10

Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи

Радіаційний та хімічний 

захист

8

8

Пожежна безпека 120

10

Цивільна безпека

Природничі науки

26

26

90

26

Додаток 1

до протоколу засідання приймальної комісії 

Національного університету цивільного захисту 

України №6 від 26.05.2020 року

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом для здобуття освіти, 

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузь знань

Код

Соціально-психологічний факультет

05

Національний університет цивільного захисту України

Спеціальність 

20

Освітня програма 

Назва

Екстремальна та кризова 

психологія

Ліцензовані 

обсяги*

Очна 

форма 

навчання

Соціальні та поведінкові 

науки

Назва

Нормативні 

терміни навчання

Назва

Психологія 

Бакалавр

Робота з персоналом

16 Хімічна та біоінженерія
Хімічні технології та 

інженерія 

Радіаційний та хімічний 

захист

26 Пожежна безпека

18
Виробництво та 

технології

26

05
Соціальні та поведінкові 

науки
Психологія Робота з персоналом

Техногенно-екологічна 

безпека

Аудит пожежної та 

техногенної безпеки

Охорона праціЦивільна безпека

Цивільна безпека

Цивільна безпека

Цивільна безпека 

Хімічна та біоінженерія

Пожежна безпека 

Пожежна безпека 

Аудит пожежної та 

техногенної безпеки

Цивільна безпека

Факультет пожежної безпеки

Цивільна безпека

Цивільна безпека

8

10

26

Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи

05
Соціальні та поведінкові 

науки
Психологія 

26 Цивільна безпека Пожежна безпека 

Цивільна безпека Пожежна безпека 

Цивільна безпека Пожежна безпека 

Факультет техногенно-екологічної безпеки

Факультет оперативно-рятувальних сил

16

26

26

26

30

Технології захисту 

навколишнього 

середовища

60

20

90

Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи

Радіаційний та хімічний 

захист

60

Аудит пожежної та 

техногенної безпеки

Пожежна безпека 30

40

30

Пожежна безпека 

30

Пожежна безпека 

Екологія 

Хімічні технології та 

інженерія 

Пожежна безпека 

Пожежна безпека 

Вартість одного 

року навчання, 

грн. ** Акредито

вано



101 16 2р. 10м. 2р. 10м. 

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

263 30 2р. 10м. 2р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

101 20 1р. 10м. 1р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

263 0 3р. 10м. Так

263 60 3р. 10м. 4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

263 30 2р. 10м.  2р. 10м. 

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

263 30 1р. 10м. 1р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8800 

Іноземці - 

1200$

Так

242 15 3р. 10м. 4р 6м  12000 8800 Ні

242 15 2р. 10м. 2р. 10м. 12000 8800 Ні

242 10 3р 6м 3р  6м 12000 8800 Ні

Код
Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

053 10 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

10000 

Іноземці - 

1800$

Так

053 10 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8900 

Іноземці - 

1800$

Так

261 10 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

10000 

Іноземці - 

1800$

Так

261 10 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

10000 

Іноземці - 

1800$

Так

101 0 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

10000 

Іноземці - 

1800$

Так

183 10 1р 6м  1р 9м  10700 10000 Так

263 10 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

10000 

Іноземці - 

1800$

Так

261 7 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8000 

Іноземці - 

1800$

Так

263 5 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8000 

Іноземці - 

1800$

Так

263 15 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8000 

Іноземці - 

1800$

Так

Інженерне забезпечення 

саперних, піротехнічних та 

вибухових робіт

26

Цивільна безпека 

90

30

Навчально-науково-виробничий центр

24 Сфера обслуговування Туризм Туризм 15

Цивільна безпека

Цивільна безпека

Магістр

Екологічна безпека

30

Очна 

форма 

навчання

10

24

Спеціальність

05

Код

26 Цивільна безпека
Управління у сфері 

цивільного захисту
Цивільна безпека 

24 Сфера обслуговування Туризм

13

Охорона праці

Соціальні та поведінкові 

науки
Психологія 

Виробництво та 

технології

8

Екстремальна та кризова 

психологія

Цивільна безпека

15

Ліцензовані 

обсяги*

10

26

Пожежна безпека 
Управління пожежною 

безпекою

30

10

Факультет техногенно-екологічної безпеки

10

Цивільна безпека

Техногенно-екологічна 

безпека

Цивільний захист

Цивільна безпека 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища

Сфера обслуговування Туризм Туризм 17

Пожежна безпека 

Екологія 

Факультет пожежної безпеки

Пожежна безпека

Соціально-психологічний факультет

Природничі науки

Нормативні 

терміни навчання

Цивільна безпека

26

26

18

Екологічна безпека10 Природничі науки

10

Охорона праці

Екологічна безпека

26 Цивільна безпека Цивільна безпека 

Природничі науки Екологія 

Цивільна безпека Цивільний захист

Туризм

Назва

Психологія 

29

Екологія 

Пожежна безпека 

Цивільна безпека 

30

5

25

20

Факультет цивільного захисту

26

Назва

Соціальні та поведінкові 

науки

05

Освітня програма 

Назва

Робота з персоналом

Експерт будівельний з 

пожежної та техногенної 

безпеки

Галузь знань

30Цивільна безпека 

26 Цивільна безпека Цивільна безпека Цивільний захист

26 Цивільна безпека

26

Факультет цивільного захисту

26 Цивільна безпека

Цивільний захистЦивільна безпека

5

17

Вартість одного 

року навчання, 

грн. Акредито

вано



161 10 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8000 

Іноземці - 

1800$

Так

261 10 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8000 

Іноземці - 

1800$

Так

281 12 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8000 

Іноземці - 

1800$

Так

281 13 1р 6м  1р 9м  

13000 

Іноземці - 

1800$

8000 

Іноземці - 

1800$

Так

Код
Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

053 3 4 4

14000 

Іноземці - 

1600$

12000 

Іноземці - 

1600$

Ні

183 4 4 4

14000 

Іноземці - 

1600$

12000 

Іноземці - 

1600$

Ні

261 3 4 4

14000 

Іноземці - 

1600$

12000 

Іноземці - 

1600$

Ні

263 3 4 4

14000 

Іноземці - 

1800$

12000 

Іноземці - 

1600$

Так

281 2 4 4

14000 

Іноземці - 

1600$

12000 

Іноземці - 

1600$

Ні

Код
Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

053 20 3р. 10м.   4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

053 40 2р. 10м.    2р. 10м.  

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

261 80 3р. 10м.    4р. 6м. 

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

261 286 2р. 10м. 2р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

261 200 1р. 10м. 1р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

263 20 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

263 30 2р. 10м. 2р. 10м. 

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

263 0 1р. 10м. 1р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

263 10 3р. 10м.  4р 6м  

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

263 10 2р. 10м. 2р. 10м.

12000 

Іноземці - 

1700$

8500 

Іноземці - 

1000$

Так

081 20 3р. 10м.  4р. 6м.  13000 9000 Ні

Пожежна безпека

Цивільний захист 50

200

26 Цивільна безпека

Нормативні 

терміни навчання

Код Назва Назва Назва
Очна 

форма 

навчання

10Охорона праціЦивільна безпека Цивільна безпека

28

Цивільна безпека Цивільна безпека 

Докторантура, ад'юнктура

Галузь знань Спеціальність
Освітня програма 

200

Пожежна безпека 

30ПравоПравоПраво08

26

26 Цивільний захист 40

Нормативні 

терміни навчання
Галузь знань

Спеціальність 

05

Цивільна безпека 

30

16 Хімічна та біоінженерія
Хімічні технології та 

інженерія 

Радіаційний та хімічний 

захист

Факультет оперативно-рятувальних сил

Соціальні та поведінкові 

науки

26 Цивільна безпека

Назва Назва

10

Бакалавр

1

20

Пожежна безпека 
Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи 
12

Доктор філософії

05

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
12

28
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування у сфері 

цивільної безпеки

13

Вартість одного 

року навчання, 

грн. Акредито

вано

2

Ліцензовані 

обсяги*

Очна 

форма 

навчання

Освітня програма 

Код

Технології захисту 

навколишнього середовища

26 Цивільна безпека Цивільна безпека Цивільний захист 2

26 Цивільна безпека Пожежна безпека 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Назва

Ліцензовані 

обсяги*

05
Соціальні та поведінкові 

науки
Психологія 

Екстремальна та кризова 

психологія
80

Цивільна безпека Охорона праці

26 Цивільна безпека

26

26

26

26 Цивільна безпека

Соціальні та поведінкові 

науки
Психологія 

Екстремальна та кризова 

психологія
2

28
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування у сфері 

цивільної безпеки 

3

18
Виробництво та 

технології

Технології захисту 

навколишнього 

середовища

Навчально-науково-виробничий центр

28
Публічне управління та 

адміністрування 

Вартість одного 

року навчання, 

грн. ** Акредито

вано

Цивільна безпека Цивільний захист

Психологія 
Екстремальна та кризова 

психологія

Цивільна безпека Пожежна безпека 

Цивільна безпека Пожежна безпека Пожежна безпека

Цивільна безпека Пожежна безпека Пожежна безпека

37



Код
Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

053 50 1р 6м  1р 9м  

14000 

Іноземці - 

1850$

9500 

Іноземці - 

1200$

Так

261 20 1р 6м  1р 9м  

14000 

Іноземці - 

1850$

9500 

Іноземці - 

1200$

Так

263 4 1р 6м  1р 9м  

14000 

Іноземці - 

1850$

9500 

Іноземці - 

1200$

Ні

263 30 1р 6м  1р 9м  

14000 

Іноземці - 

1850$

9500 

Іноземці - 

1200$

Так

081 25 1р 6м  1р 9м  15000 10500 Так

Код
Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Очна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

261 2 4р  4р НіПожежна безпека Пожежна безпека 3

Доктор філософії

26

Магістр

25ПравоПравоПраво08

55Пожежна безпекаПожежна безпека Цивільна безпека26

05
Соціальні та поведінкові 

науки
Психологія 50

4

Назва

* - зазначені обсяги є орієнтовними. Обсяги можуть бути зміненні в межах кожної спеціальності в разі наявності більшої, ніж зазначено, кількості абітурієнтів, 

що бажають вступити на денну форму навчання. 

** - дані  наведені за результатами прийому 2020 року

Галузь знань Спеціальність
Спеціалізація

(освітня програма) 

Ліцензовані 

обсяги*

Нормативні 

терміни навчання

Код Назва Назва
Очна 

форма 

навчання

Цивільний захист26 Цивільна безпека Цивільна безпека 

Галузь знань Спеціальність
Освітньо-наукова 

програма 
Ліцензовані 

обсяги*

Нормативні 

терміни навчання

26 Цивільна безпека Цивільна безпека Охорона праці

Пожежна безпека

Акредито

вано

Код Назва Назва Назва
Очна 

форма 

навчання

Акредито

вано

Вартість одного 

року навчання, 

грн**. 

Вартість одного 

року навчання, 

грн**. 

30

Психологія 



Код Назва

053 Психологія Робота з персоналом

053 Психологія 
Екстремальна та кризова 

психологія

5.05130101

5.05130102

5.05130103

5.05130104

5.05130105

5.05130106

5.05130107

5.05130108

5.05130109

5.05130110

5.05130111

161

161 Хімічні технології та інженерія 
Радіаційний та хімічний 

захист
2 курс 8/8

5.17020301

261

263

261 Пожежна безпека 
Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи
2 курс 60/60

261

263

Пожежна безпека 

5.04010601

5.04010602

101

101 Екологія Екологічна безпека 2 курс

263 Цивільна безпека Охорона праці 2 курс 30/30

Виробництво органічних речовин

161 Хімічні технології та інженерія 
Радіаційний та хімічний 

захист

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит

1, 3 

курс
1р. 10м.   

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

Факультет пожежної безпеки

2р. 10м. 

100/100

90/90

10/10

Цивільна безпека

261 Пожежна безпека 
Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит

1, 3 

курс
1р. 10м.   10/10

Виробництво неорганічних 

речовин

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит 

Виготовлення виробів і покрить із 

полімерних матеріалів

Виробництво кінофотоматеріалів і 

магнітних носіїв

Виготовлення тугоплавких 

неметалевих і силікатних 

Виробництво високомолекулярних 

сполук

Хіміко-механічна переробка 

деревини і деревних матеріалів

261 Пожежна безпека 

2р. 10м.  

Пожежна безпека 

Аудит пожежної та 

техногенної безпеки

101 Екологія Екологічна безпека

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит

1, 3 

курс
1р. 10м.   

Переробка нафти і газу

Коксохімічне виробництво  

Виробництво твердих хімічних 

речовин

Виробництво обладнання з 

високоенергетичними і 

швидкодіючими сполуками

2р. 10м.  

5.17020301

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

2 курс 2р. 10м. 

2р. 10м. 

261 Пожежна безпека 

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит

1, 3 

курс
1р. 10м.  

Інші спеціальності

Хімічні технології та інженерія

Інші спеціальності

Організація та техніка 

протипожежного захисту

Інші спеціальності

Організація та техніка 

протипожежного захисту

Інші спеціальності

Експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного 

середовища

Прикладна екологія    

Інші спеціальності

Цивільна безпека

Екологія

Факультет техногенно-екологічної безпеки

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

49/36

Пожежна безпека

Пожежна безпека
Аудит пожежної та 

техногенної безпеки

Додаток 2

до протоколу засідання приймальної 

комісії Національного університету 

цивільного захисту України №6 від 

26.05.2020 року

Факультет оперативно-рятувальних сил

Курс

Кількість 

місць** 

очна / 

заочна

Освітня програма

Іспит, фахове 

випробування

*

16/16

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит 

2 курс 2р. 10м.  

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Соціально-психологічний факультет

Спеціальність
Термін

навчання

Код

Національний університет цивільного захисту України

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Інші спеціальності

Інші спеціальності



5.17020101

5.17020102

261

263

263 Цивільна безпека Цивільний захист 2 курс

5.14010301

242

242 Туризм Туризм 1 курс 10/10 

Код Назва

5.17020301

263

261 Пожежна безпека Пожежна безпека 

Українська мова та 

література;    

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

200/286

5.17020101

5.17020102

261

263 Цивільна безпека Цивільний захист

Українська мова та 

література;    

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

28/30

263 Цивільна безпека Охорона праці

Українська мова та 

література;    

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

10/10

053 Психологія
Екстремальна та кризова 

психологія

Українська мова та 

література;    

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

37/40

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 

України

Факультет цивільного захисту

60/60

** - зазначені обяги є орієнтовними

* - вступники на основі раніше здобутого за іншою спеціальністю ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-квалфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання за результатами 

фахового іспиту.

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальність

Організація та техніка 

протипожежного захисту

Інші спеціальності 2 курс 2 р. 10м.

263 Цивільна безпека 0/20

Пожежна безпека

Освітня програма
Іспит, фахове 

випробування Курс

Термін

навчання

Кількість 

місць* 

очна / 

заочнаНазва Код

Цивільний захист

30/200

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит

16/20

3р. 6м.

2р. 10м. 

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

263 Цивільна безпека Цивільний захист

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит

Навчально-науково-виробничий центр

Туристичне обслуговування

Інші спеціальності

Туризм

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит

Українська мова та 

література;     

Фаховий іспит 

(додатковий); 

Фаховий іспит

242 Туризм Туризм

Організація та техніка цивільного 

захисту

Цивільна безпека

Організація та техніка цивільного 

захисту

Інші спеціальності

Радіаційний та хімічний контроль

2 курс 2 р. 10м.

2 курс 2 р. 10м.

Інші спеціальності

Інші спеціальності

2 курс 2 р. 10м.

Радіаційний та хімічний контроль

Інші спеціальності

Пожежна безпека

Цивільна безпека

261 Пожежна безпека Пожежна безпека 
1, 3 

курс

Українська мова та 

література;    

Фаховий іспит

1 курс 1р. 10м.   

1, 3 

курс
1р. 10м.   

2 курс 2р. 10м. 

1р. 10м.   



Екологія 
Фаховий іспит; 

Іноземна мова 
5

Технології захисту навколишнього 

середовища

Фаховий іспит; 

Іноземна мова 
25

Пожежна безпека 
Фаховий іспит; 

Іноземна мова
12

Пожежна безпека 
Фаховий іспит; 

Іноземна мова
22

Хімічні технології та інженерія 
Фаховий іспит; 

Іноземна мова
20

Факультет оперативно-рятувальних сил

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які 

здобули освітній ступінь  бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра

263 Цивільна безпека 
Фаховий іспит; 

Іноземна мова 

1р. 6м.  / 1р. 

9м. 

Фаховий іспит; 

Іноземна мова

Експерт будівельний з пожежної і 

техногенної безпеки

101 Екологічна безпека

Національний університет цивільного захисту України 

Техногенно-екологічна безпека

Спеціальність 

Код Назва

Пожежна безпека

50Публічне управління та 

адміністрування у сфері цивільної 

безпеки

Навчально-науково-виробничий центр

161

1р. 6м.  / 1р. 

9м.

Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи
261

Радіаційний та хімічний захист
1р. 6м.  / 1р. 

9м. 

281
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
Фаховий іспит; 

Іноземна мова

1р. 6м.  / 1р. 

9м.

053

1р. 6м.  / 1р. 

9м.

1р. 6м.  / 1р. 

9м. 

261

Фаховий іспит; 

Іноземна мова

1р. 6м.  / 1р. 

9м. 

1р. 6м.  / 1р. 

9м.

Психологія 

Робота з персоналом
Фаховий іспит; 

Іноземна мова

1р. 6м.  / 1р. 

9м. Екстремальна та кризова 

психологія

263

Управління у сфері цивільного 

захисту

Цивільний захист

Управління пожежною безпекою

261 Пожежна безпека 

Цивільна безпека Охорона праці

45

Додаток 3

до протоколу засідання 

приймальної комісії 

Національного університету 

цивільного захисту України №6 

від 26.05.2020 року

1р. 6м.  / 1р. 

9м.
35

Факультет цивільного захисту

Освітня програма 
Вступні 

випробування

Кількість 

місць

Термін

навчання 

очна / 

заочна

Соціально-психологічний факультет

40

Факультет пожежної безпеки

53

Факультет техногенно-екологічної безпеки

183



Назва

Право
Фаховий іспит;         

Іноземна мова
5/15

1р. 6м.  / 1р. 

9м.

* - зазначені обсяги є орієнтовними. Обсяги можуть бути зміненні в межах кожної спеціальності в разі наявності більшої, ніж зазначено, 

кількості абітурієнтів, що бажають вступити на очну форму  навчання.

33 / 30

263 Цивільна безпека 
Фаховий іспит; 

Іноземна мова

1р. 6м.  / 1р. 

9м.
10/10

Охорона праці

1р. 6м.  / 1р. 

9м.

081 Право

261 Пожежна безпека Пожежна безпека
Фаховий іспит; 

Іноземна мова

Спеціальність 

Цивільний захист

Фахове 

випробування, 

іспит з 

іноземної мови

Термін

навчання 

очна / 

заочна

Кількість 

місць

053 Психологія Психологія
Фаховий іспит; 

Іноземна мова
30/20

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України

Код

1р. 6м.  / 1р. 

9м.

Освітня програма 



Освітня програма 

Код

0,29

0,35

0,29

0,25

0,3

0,29

0,3

0,29

0,25

Цивільний захист 0,3

0,29

0,35

Робота з персоналом 0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,35

0,25

Пожежна безпека 0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,35

Робота з персоналом 0,25

0,29

0,3

0,25

Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи

261

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (НЕ ЗАЛЕЖНО ВІД ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ)

053 Психологія 

Екстремальна та кризова 

психологія

100

1. Українська мова та література 

0,1 0,05

100

2. Математика 100

3. Біологія або історія України 100

1. Українська мова та література 

0,1

100

2.  Біологія 100

3. Історія України або математика 100

101 Екологія Екологічна безпека

1. Українська мова та література 

0,1 0,052. Біологія 100

3.  Історія України або географія 100

0,01

0,01

Додаток 4

до протоколу засідання приймальної комісії 

Національного університету цивільного 

захисту України №6 від 26.05.2020 року

100

Цивільна безпека Охорона праці 0,1 0,05

Пожежна безпека
Аудит пожежної та 

техногенної безпеки
0,1 0,05

Цивільна безпека.

3. Математика

0,1 0,05

0,05

Хімічні технології та інженерія
Радіаційний та хімічний 

захист

Національний університет цивільного захисту України 

Екстремальна та кризова 

психологія 0,1Психологія 

0,05

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Українська мова та література 

2. Фізична підготовка

100

100

0,1 0,05

100

100

100

100

0,1

2. Історія України 

3. Біологія або математика

1. Українська мова та література 

1. Українська мова та література 

2. Історія України

100

100

100

100

1. Українська мова та література 

Інженерне забезпечення 

саперних, піротехнічних та 

вибухових робіт

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (СТУДЕНТ)

100

100

3. Історія України або математика

100

0,01

0,01

0,01

0,01

Пожежна безпека

Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи

Туризм

1. Українська мова та література 

2.  Історія України

3. Біологія або математика

2. Математика 

3. Хімія або історія України

1. Українська мова та література 

1. Українська мова та література 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів) для вступу на навчання на основі повної загальної освіти

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

1. Українська мова та література 

3. Математика

100

Мінімальна

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

Психологія. 0,10,25 1002. Фізична підготовка

Екстремальна та кризова 

психологія

Робота з персоналом 100

Назва

Вага 

атестату 

про 

повну  

загальну 

освіту

Вага 

мотивац

ійного 

листа 

0,01

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага бала за особливі 

успіхи та/або за 

успішне закінчення 

підготовчих курсів 

НУЦЗ України

100

100

100

Хімічні технології та інженерія.
Радіаційний та хімічний 

захист
0,1

100

Екологія Екологічна безпека 0,1 0,05

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3.  Історія України або географія

2.  Біологія

100

100

1. Українська мова та література 100

2. Фізична підготовка

3. Математика 

100

0,05

0,01

263

263

263

Цивільна безпека

Спеціальність 

053

053

101

161

161

261

261 Пожежна безпека 

Пожежна безпека.

242 Туризм

183

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ (КУРСАНТ)

3. Біологія або математика

1. Українська мова та література 

2. Математика 

2. Фізична підготовка

Цивільний захист

0,01
Технології захисту навколишнього 

середовища

100

100

100

Техногенно-екологічна 

безпека

1. Українська мова та література 

2. Історія України

3. Біологія або математика

3. Математика 

0,25 0,1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

3. Біологія або історія України

0,01

0,1

0,1 0,05



0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,35

0,25

Пожежна безпека 0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

Спеціалізація

(освітня програма) 

Код

0,29

0,3

0,29

0,25

0,3

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,35

0,25

0,29

0,3

0,3

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,35

0,25

0,29

0,3

0,25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

261 Пожежна безпека Пожежна безпека

1. Українська мова та література 

0,1 0,052. Математика 

3. Біологія або історія України

100

2. Математика 100

3. Біологія або історія України 100

Цивільний захист

053 Психологія 
Екстремальна та кризова 

психологія

1. Українська мова та література 

0,12.  Біологія

3. Історія України або Математика

3. Математика

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Українська мова та література 

0,1 0,052. Математика 

3. Біологія або історія України

261

261 Пожежна безпека 

1. Українська мова та література 

0,1 0,052. Математика 

3. Біологія або історія України

Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи

261 Пожежна безпека
Аудит пожежної та 

техногенної безпеки

1. Українська мова та література 

0,1 0,052. Історія України

3. Біологія або математика

100

100

100

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 

Спеціальність Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестату 

про 

повну  

загальну 

освіту

Вага бала за особливі 

успіхи та/або за 

успішне закінчення 

підготовчих курсів 

НУЦЗ України

Мінімальна

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

263 Цивільна безпека Охорона праці

1. Українська мова та література 

0,1 0,05

100

2. Історія України 100

3. Біологія або математика 100

263 Цивільна безпека

1. Українська мова та література 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

242 Туризм Туризм 0,1

183
Технології захисту навколишнього 

середовища

Техногенно-екологічна 

безпека
2. Історія України

3. Біологія або математика

1. Українська мова та література 

2.  Історія України

3. Біологія або математика

0,05

1. Українська мова та література 

0,1

161 Хімічні технології та інженерія
Радіаційний та хімічний 

захист

1. Українська мова та література 

0,1 0,05

100

2. Математика 100

3. Хімія або історія України 100

0,01

0,01

0,01

Назва

053 Психологія 
Екстремальна та кризова 

психологія

1. Українська мова та література 

0,12.  Біологія

3. Історія України або математика

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ (КУРСАНТ)

0,052. Історія України 

3. Біологія або математика

3. Математика 

0,252. Фізична підготовка261 Пожежна безпека

1. Українська мова та література 

0,1

Вага 

мотивац

ійного 

листа 

2. Математика

263

Пожежна безпека

263 Цивільна безпека Цивільний захист

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (СТУДЕНТ)

1. Українська мова та література 

0,05

0,1 0,05

1. Українська мова та література 

2. Фізична підготовка

100

100

100

100

100

100

0,1

100

100

263 Цивільна безпека Охорона праці

081 Право Право

1. Українська мова та література 

0,1

263 Цивільна безпека Цивільний захист

261 Пожежна безпека 

1. Українська мова та література 

0,1 0,052. Математика 

3. Біологія або історія України

Пожежна безпека

0,05

2. Історія України 

3. Математика або Іноземна мова

100

100

Цивільна безпека Цивільний захист

1. Українська мова та література 

0,1 0,052. Математика

3. Біологія або історія України

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

1. Українська мова та література 

0,1

3. Біологія або історія України

Пожежна безпека Пожежна безпека

100

100

100

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,010,1 0,05

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01



0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,25

0,29

0,3

0,3

081 Право Право

0,1 0,052. Історія України 

3. Біологія або математика

100

100

Конкурсний бал для вступу на навчання за спеціальністю 081 "Право" у підсумку повинен становити не менше ніж 140 балів.  Конкурсний бал для 

вступу нанавчання за кошти державного замовлення у підсумку повинен становити не менше ніж 125 балів

100

100

100

263 Цивільна безпека Цивільний захист

1. Українська мова та література 

0,1 0,05

1. Українська мова та література 

0,12. Історія України 

3. Математика або Іноземна мова

100

100

100

2. Математика

3. Біологія або історія України

100

263 Цивільна безпека Охорона праці

1. Українська мова та література 

0,01

0,01

0,01
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