
ЗВІТ про підсумки роботи  

Національного університету цивільного захисту України   

за 2021-2022 навчальний рік 

Таблиця 1 

Ліцензування, акредитація, відкриття нових спеціальностей  

Вид діяльності Спеціальність Галузь знань 
Ліцензований 

обсяг 

Номер протоколу 

рішення 

Акредитаційної 

комісії та/або 

наказу МОН 

1 2 3 4 5 

Акредитовано: 

053  

Психологія 

 

Екстремальна та 

кризова 

психологія  

(перший рівень 

вищої освіти) 

05  

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

- 

Рішення НА від 

14.04.2022, 

протокол № 6(11) 

053  

Психологія 

 

Робота з 

персоналом 

(перший рівень 

вищої освіти) 

05  

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

- 

Рішення НА від 

14.04.2022, 

протокол № 6(11) 

242 

Туризм 

 

Туризм 

(перший рівень 

вищої освіти) 

24 Туризм 

 
- 

Рішення НА від 

14.04.2022, 

протокол № 6(11) 

053  

Психологія 

 

Екстремальна та 

кризова 

психологія  

(другий рівень 

вищої освіти) 

05  

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

- 

Рішення НА від 

21.06.2022, 

протокол № 

10(15) 

053  

Психологія 

 

Робота з 

персоналом 

(другий рівень 

вищої освіти) 

05  

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

- 

Рішення НА від 

21.06.2022, 

протокол № 

10(15) 
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Вид діяльності Спеціальність Галузь знань 
Ліцензований 

обсяг 

Номер протоколу 

рішення 

Акредитаційної 

комісії та/або 

наказу МОН 

1 2 3 4 5 

261  

Пожежна безпека 

 

Пожежна безпека 

(другий рівень 

вищої освіти) 

26  

Цивільна 

безпека 

- 

Рішення НА від 

21.06.2022, 

протокол 

№ 10(15) 

261  

Пожежна безпека 

 

Пожежогасіння та 

аварійно-

рятувальні роботи 

(другий рівень 

вищої освіти) 

26  

Цивільна 

безпека 

- 

Рішення НА від 

21.06.2022, 

протокол 

№ 10(15) 

261  

Пожежна безпека 

 

Управління 

пожежною 

безпекою 

(другий рівень 

вищої освіти) 

26  

Цивільна 

безпека 

- 

Рішення НА від 

21.06.2022, 

протокол 

№ 10(15) 

263  

Цивільна безпека 

 

Цивільний захист 

(другий рівень 

вищої освіти) 

26  

Цивільна 

безпека 

- 

Рішення НА від 

17.05.2022, 

протокол №8(13) 

263  

Цивільна безпека 

 

Охорона праці 

(другий рівень 

вищої освіти) 

26  

Цивільна 

безпека 

- 

Рішення НА від 

17.05.2022, 

протокол №8(13) 

263  

Цивільна безпека 

 

Управління у 

сфері цивільного 

захисту 

(другий рівень 

вищої освіти) 

26  

Цивільна 

безпека 

- 

Рішення НА від 

17.05.2022, 

протокол №8(13) 
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Вид діяльності Спеціальність Галузь знань 
Ліцензований 

обсяг 

Номер протоколу 

рішення 

Акредитаційної 

комісії та/або 

наказу МОН 

1 2 3 4 5 

Ліцензовано: 

(розширення 

ліцензованого 

обсягу) 

(261) Пожежна 

безпека 

 

Пожежна безпека 

другий 

(магістерський) 

рівень 

26 Цивільна 

безпека 
65 

Наказ МОН від 

04.08.2022 № 166-л 

(261) Пожежна 

безпека 

 

Пожежогасіння та 

аварійно-

рятувальні роботи 

другий 

(магістерський) 

рівень 

26 Цивільна 

безпека 
30 

Наказ МОН від 

04.08.2022 № 166-л 

(263) Цивільна 

безпека 

 

Управління у 

сфері цивільного 

захисту другий 

(магістерський) 

рівень 

26 Цивільна 

безпека 
45 

Наказ МОН від 

04.08.2022 № 166-л 

(263) Цивільна 

безпека 

 

Цивільний захист 

другий 

(магістерський) 

рівень 

26 Цивільна 

безпека 
30 

Наказ МОН від 

04.08.2022 № 166-л 

Відкрито нову: - - - - 

 

Таблиця 2 

Участь у навчаннях 
№ 

з/п 
Вид навчання, назва

* 
Місце, дата проведення 

(країна) 
Кількість учасників 

від закладу освіти 
Участь курсантів (студентів) 

 Стажування: Module 1 

«Organization and educational and 

methodological support of the 

educational process in higher 

education», Module 2 Innovative 

approaches to the education 

process in educational institutions 

of the European Union, Module 3 

Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, Польща,  

11 жовтня 2021 року – 26 

січня 2022 року 

2 
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Science as the basis of the 

educational process. Publications in 

journals of international scientific 

databases theory and practice. 

Module 4 Organization of teaching 

professional disciplines. Final 

folder. (6 credits) 

 Стажування: модуль 1. Освітні 

системи країн Європейського 

Союзу: міжнародний досвід; 

модуль 2. Едукація та підготовка 

фахівців у Wyższa Szkoła 

Techniczna w Katowicach: умови, 

можливості, перспективи; 

модуль 3. Комп’ютерні 

технології в сучасній 

європейській освіті; модуль 4. 

Проектна діяльність студентів як 

засіб творчої самореалізації; 

модуль 5. Наукова робота та 

педагогічна цінність її 

використання в навчальному 

процесі, модуль  

6. Інтернаціоналізація як 

основний напрям сучасної вищої 

освіти (6 кредитів) 

Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, Польща,  

10 травня - 29 вересня 

2021 року 

5 

 

 

 Дистанційний курс практичного 

застосування програмного 

комплексу ЛІРА-САПР-2022 на 

тему «Розрахунок будівель та 

споруд на стійкість проти 

прогресуючого обвалення з 

використанням ПК ЛІРА-САПР 

(6 кредитів) 

ТОВ «Софос»,  

м. Київ, Україна, у 

дистанційному форматі на 

платформі Zoom 

12-21 вересня 2022 року  

 

1 

 

 Онлайн-курс  «Я знаю гендер»  

Тренінговий центр структури 

«ООН Жінки», фінансується 

урядом Данії 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

10,12,14 листопада  

2021 року 

6 

 

 Онлайн-курс «Гендерна рівність 

та протидія сексуальним 

домаганням у військовій сфері» . 

ГО "Інститут гендерних 

програм"  за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства 

США в Україні. 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,    

26, 29 листопада  

2021 року 

03, 05 грудня 2021 року 

 

6 

 

 

 

 Онлайн-курс «Жінки та 

чоловіки: гендер для всіх»  

МФ «Відродження» у 

партнерстві з Фондом розвитку 

аналітичних центрів (TTF) за 

фінансової підтримки посольства 

Швеції в Україні (SIDA). 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

29 листопада 2021 року 

04,05,07 грудня  2021 року 

 

 

5 
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Участь науково-педагогічних (педагогічних) працівників ** 

1.  

Підвищення кваліфікації 

(науково-педагогічне 

стажування) 

Wyższa Szkoła Tehnichna  

w Katowicach 

 м. Катовіце, 

Польща 

05 травня – 30 вересня 

2021 року 

1 

 

Центр мовного навчання 

"ЦЕО-БГ", м. Болгарія,  

22 червня 2022 року 

1 

 

Katowice School of 

Technology  

w Katowicach 

 м. Катовіце, 

Польща 

Scientific internship 

“Innovation in Education. 

Innovative Technologies for 

Teaching Professional 

Disciplines'' 

11 жовтня 2021 року –  

26 січня 2022 року 

6 

 

Katowice School of 

Technology  

w Katowicach 

 м. Катовіце, 

Польща 

Scientific internship 

“Innovation in Education. 

Innovative Technologies for 

Teaching Professional 

Disciplines'' 

10 травня – 29 вересня 

2021 року 

3 

 

Katowice School of 

Technology  

w Katowicach 

 м. Катовіце, 

Польща 

Scientific internship 

“Innovation in Education. 

Innovative Technologies for 

Teaching Professional 

Disciplines'' 

18 червня – 22 вересня 

2022 року 

1 

 

Фонд міжнародного 

інституту академічного та 

наукового співробітництва 

у Польщі та Україні, Вища 

духовна семінарія 

асоціації католицького 

апостольства. 

1 
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м. Варшава, Польща, 

15 листопада – 24 грудня 

2021 року 

Університет міжнародних 

відносин і соціальних 

комунікацій, м. Хелм,  

Польща 

20 січня -11 лютого 2022 

року 

5  

 

Поморський університет, 

м. Слупськ, Польща, 

15 лютого - 10 березня 

2022 року 

1  

ТОВ «Софос»,  

м. Київ, Україна у 

дистанційному форматі на 

платформі Zoom 

12-21 вересня 2022 року  

 

8  

 

 

2.  Міжнародні польові навчання в 

межах проекту «EU-CHEM-

REACT 2» 

Львівська область  

27-29 вересня 2022 року 

1 

 

3.  

Спеціальні навчання «Rescue 

Days Ukraine 2021» 

с. Городище, Рівненська 

область, Україна 

29 вересня – 01 жовтня 

2022 року 

1 

 

4.  Навчальний тренінг для 

керівників підрозділів 

радіаційного, хімічного та 

біологічного захисту Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій в рамках Проєкту 

«Посилення спроможності 

України щодо реагування на 

надзвичайні ситуації, пов’язані з 

небезпечними хімічними 

речовинами» 

НУЦЗ України,  

Харків, 

Україна 

11-13 жовтня 2022 року 

1 

 

5.  Міжнародні польові навчання з 

реагування на надзвичайні 

ситуації хімічного, радіаційного 

та біологічного походження  

 в межах проекту «EU-CHEM-

REACT 2» Field Exercise (FX) 

Яворівський полігон 

Львівська область,  

м. Львів, 

 Україна 

27-29 вересня  

2021 року 

1 

 

6.  
Міжнародний навчальний 

тренінг у рамках Міжнародного 

сумісного проекту ДСНС та 

ОБСЄ «Посилення спроможності 

України щодо реагування на 

надзвичайні ситуації, пов’язані з 

небезпечними хімічними 

речовинами» 

Міжрегіональний центр 

гуманітарного 

розмінування та швидкого 

реагування ДСНС України 

Україна, 

с. Ватутіне, 

11- 13 жовтня  

2021 року 

 

3 
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7.  

Навчально-методичний збір зі 

спеціалістами територіальних 

органів ДСНС України з питань 

організації та здійснення заходів 

радіаційного і хімічного захисту 

Головне управління ДСНС 

України у Вінницькій 

області, 

м. Вінниця, 

Україна, 

27 - 28 жовтня 

2021 року 

1 

 

8.  
Фахові збори з представниками 

структурних підрозділів 

підтримки органів військового 

управління Збройних Сил 

України  

 

Військовий інститут 

танкових військ НТУ 

«ХПІ», 

м. Харків, 

Україна 

  01 - 03  лютого  

2022 року 

1 

 

9.  Навчально-практичний курс з 

технічного обслуговування 

обладнання радіаційного, 

хімічного, біологічного та 

ядерного захисту «CBRN 

Response Kit New Equipment 

Training Course»  

 

 

Навчальний центр з 

фізичного захисту, обліку 

та контролю ядерного 

матеріалу імені Джорджа 

Кузмича, 

м. Київ, 

Україна, 

07 -18 лютого  

2022 року 

2 

 

10.  

Міжнародні симуляційні 

тренування з відпрацювання 

взаємодій підрозділів за 

призначенням 

Мобільний рятувальний 

центр швидкого 

реагування ДСНС 

України,  Головне 

управління ДСНС України 

у Київській області, 

м. Бровари, 

Україна, 

22 вересня 2021 року 

1 

 

11.  Грантовий проект 

Європейського Союзу: NET-

CBRN-REACT (UCPM-2020-KN-

AG) «Розвиток Мережі знань про 

цивільний захист серед членів 

ЄС, країн-сусідів та 

міжнародних організацій 

шляхом зміцнення та 

розповсюдження знань, 

побудови партнерських відносин 

та створення мережі експертів». 

НУЦЗ України, 

м. Харків, 

Україна, 

упродовж навчального 

року 

5 

 

12.  

Спеціальні навчання Rescue Days 

Ukraine 2021 

АРЗСП ГУ ДСНС України 

у Рівненській області, с. 

Городище, Рівненська 

область, Україна 

29 вересня - 01 жовтня 

2021 року 

3  

13.  Навчальний курс з ручного 

розмінування та очищення 

району бойових дій від Данської 

Ради у справах біженців (DRC) 

Міжрегіональний центр 

гуманітарного 

розмінування та швидкого 

реагування ДСНС України 

1 
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(с. Ватутіне), Україна 

01-20 листопада  

2021 року  

14.  

Навчальні курси зі 

знешкодження 

вибухонебезпечних предметів 

IMAS EOD, рівень 3 

Навчально-виробнича база 

«Poliex»,  

м. Беране,  

 Чорногорія,  

22 листопада - 03 грудня 

2021 року 

1 

 

15.  
Обмін досвідом і навчання у 

сфері висотного рятування, 

тижневий курс з підготовки 

інструкторів верхолазів 

Головна школа Державної 

пожежної служби, м. 

Ченстохова, Польща, 

29 серпня - 02 вересня  

2022 року 

1 

 

16.  Тренінговий курс у рамках 

реалізації спільного проєкту  

Координатора проєктів ОБСЄ в 

Україні та МВС України 

«Удосконалення тренінгових 

спроможностей Міністерства 

внутрішніх справ України з 

психологічного супроводу в 

екстремальних ситуаціях» 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ, м. Маріуполь, 

Україна, 

27-30 вересня  

2021 року 

1  

 

17.  

Дистанційний курс навчання 

(тренінги) з травми збройного 

конфлікту – Україна. Проєкт 

ECHO 

University of New Mexico 

Health Sciences Center, 

Сполучені Штати 

Америки, 

 9 червня – 12 липня  

2022 року 

1  

 

18.  Навчальний курс The 

International skills development 

(The Webinar) on the topic: 

«Academic integrity in the training 

for bachelors in the countries of the 

European union and Ukraine» (1,5 

ECTS credits) 

Lublin, Republic of Poland 

20-27 червня 2022 року 

4   

 

19.  Вебінар «Академічна 

доброчесність і підготовка 

навчально-методичних 

матеріалів» 

Unicheck, НАЗЯВО, 

Україна 

15 вересня 2021року 

7  

 

 

20.  Спеціалізований вебінар для 

України «Організація онлайн-

навчання закладами вищої 

освіти» 

The Open University, 

Великобританія, 

26 жовтня 2022 року 

1 

21.  

Навчальний курс "Гендерна 

рівність та протидія сексуальним 

домаганням у військовій сфері" 

Embasse of the United 

States, Інститут гендерних 

програм, PROMETHEUS  

Київ , Україна, 

01 листопада 2021року 

23  

 

22.  Навчальний курс "Google 

Workspace for education. Цифрові 

інструменти Google для закладів 

Academy of Digital 

Development Ltd. Ukraine 

04-18 жовтня 2021року 

2  
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вищої, фахової передвищої 

освіти" (обсяг 1 кредит ECTS) 

 

23.  Навчальний курс «Зміцнення 

викладання та організаційного 

управління в університетах»  

організований експертами з 

України та Німеччини, 

викладачами і співробітниками 

ГО «Вище», Саксонського 

центру викладання та навчання у 

вищій школі (HDS) (Німеччина) і 

НАЗЯВО. Проєкт за фінансової 

підтримки Міністерства 

закордонних справ Німеччини 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

04 лютого 2021 року 

3 

 

24.  Онлайн-курс «Я знаю гендер» 

Тренінговий центр структури 

«ООН Жінки», за фінансової 

підтримки уряду Данії 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

14 жовтня 2021 року 

1 

 

25.  Онлайн-курс «Гендерна рівність 

та протидія сексуальним 

домаганням у військовій сфері»  

ГО "Інститут гендерних 

програм"  за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства 

США в Україні 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

09 листопада 2021 року 

2 

 

26.  Онлайн-курс «Академічна 

доброчесність: Американська 

Рада з міжнародної освіти: 

ACTR/ACCELS 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

26 листопада 2021 року 

1 

 

27.  Онлайн-курс «Жінки та 

чоловіки: гендер для всіх» МФ 

«Відродження» у партнерстві з 

Фондом розвитку аналітичних 

центрів (TTF) за фінансової 

підтримки посольства Швеції в 

Україні (SIDA) 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

14 жовтня 2021 року 

1 

 

28.  Стратегічна сесія: «Педагогічна 

та управлінська досконалість у 

професійній та фаховій 

передвищій освіті України: 

партнерство та європейські 

стандарти». Erasmus + проєкт 

«Розвитку потенціалу вищої 

освіти» 

ZOOM, 

Українська інженерно-

педагогічна академія,  

м. Харків, 

Україна 

 29 листопада 2021 року 

1 

 

29.  

Онлайн навчання «Оцінка 

ризиків. Базовий курс», 

Європейського співтовариства з 

охорони праці. 

ZOOM, 

Європейське 

співтовариство з охорони 

праці, 

 м. Київ,  

Україна 

29 листопада 2021 року 

 

2 
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30.  
Майстер-клас «Кіберпрофесор», 

організований Бельгійською 

освітньою радою. 

ZOOM, 

Бельгійська освітня рада, 

м. Брюссель,  

13 жовтня 2022 року 

3 

 

31.  Майстер-клас «Побудова 

внутрішньої системи 

забезпечення якості університету 

на основі європейських 

стандартів і рекомендацій 

(ESG)», організований 

Бельгійською освітньою радою. 

ZOOM, 

Бельгійська освітня рада, 

м. Брюссель, 

 20 квітня 2022 року 

3 

 

32.  
Майстер-клас «Хто і як виграє 

гранти ЄС?», організований 

Бельгійською освітньою радою. 

ZOOM, 

Бельгійська освітня рада, 

м. Брюссель,  

26 квітня 2022 року 

2 

 

33.  Майстер-клас «Як правильно 

поставити цілі в грантовому 

проекті? Методика ЕС», 

організований Бельгійською 

освітньою радою. 

ZOOM, 

Бельгійська освітня рада, 

м. Брюссель, 

 28 квітня 2022 року 

2 

 

34.  

Міжнародний вебінар «Research 

Design: Inquiry and Discovery.» 

ZOOM, Гамбург, 

Німеччина, 

 квітень 2022 року  

 

4 

 

35.  Онлайн-курс «Я знаю гендер» 

Тренінговий центр структури 

«ООН Жінки», за фінансової 

підтримки уряду Данії. 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus,  

08 березня 2021 року 

1 

 

 

 

Таблиця 3 

Участь у конференціях, семінарах 
№ 

з/п 
Вид конференції або семінару, назва* Місце проведення** 

Кількість 

учасників 
1. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Традиції та новації університетської науки в 

часі і просторі культури» 

м. Харків 100 

2. Міжнародна науково-практична онлайн-

конференція «Мова в професійному вимірі: 

комунікативно-культурний аспект» 

Україна 150 

3. Науково-практичний семінар «Запобігання 

надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація» 

м. Харків 60 

4. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Державне управління у сфері 

цивільного захисту: наука, освіта, практика» 

Україна 150 

5. Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених «Проблеми та перспективи 

забезпечення цивільного захисту» 

Україна 300 

6. Міжнародна науково-практична конференція 

«Fire Safety Issues» 

Україна 150 

7. XІІ Всеукраїнський студентсько-курсантський 

конкурс наукових «Забезпечення національної 

м. Хмельницький 2 
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безпеки України очима майбутніх охоронців 

держави: стан, проблеми, перспективи» 

 Всеукраїнська наукова конференція 

«Толерантність в системі цінностей сучасної 

особистості » 

м. Маріуполь 2 

 XIІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю 

«Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 

м. Черкаси 1 

Всього: 915 

 

 

 

Таблиця 4 

Перелік спеціалізованих вчених рад 
№ 

з/п 

Шифр спеціалізованої вченої ради,  

з розгляду яких дисертацій 

Назва галузі знань і 

спеціальності 

1. Д64.707.03 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукових 

ступенів кандидата і доктора наук з державного 

управління зі спеціальностей 25.00.02 - механізми 

державного управління і 25.00.05 - державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони 

громадського порядку 

25 Державне управління 

25.00.02 - механізми 

державного управління; 

25.00.05 - державне 

управління у сфері 

державної безпеки та 

охорони громадського 

порядку 

2. Д64.707.04 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата і доктора технічних наук зі 

спеціальностей 21.02.03 – цивільний захист і 21.06.01 - 

екологічна безпека 

21 Національна безпека 

 

21.02.03 - цивільний захист;   

 

21.06.01 - екологічна 

безпека 

21.06.02 - пожежна безпека 

 

 

Робота наукових товариств курсантів і студентів 

Кількість осіб 

Кількість наукових 

конференцій, семінарів, у 

яких брали участь 

Кількість робіт, які 

зайняли призові місця 

364 7 141 

 

 

Редакційно-видавнича діяльність 

№ 

з/п. 
Вид видання 

Видання закладу освіти Видання інших установ 

всього 

найме

нуван

ь 

назва видання* 

поповнення 

бібліотечного 

фонду, прим. 

всього 

найменуван

ь 

поповнення 

бібліотечног

о фонду, 

прим. 

1. Підручник* 

2 

Фещенко А.Б. 

Телекомунікаційн

і системи та 

інформаційні 

технології у сфері 

електр. бібл. - - 
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цивільного 

захисту 

Закора О. В. 

Автоматизовані 

системи 

управління та 

зв'язок: 

електр. бібл. 

2. Посібник* - - - - - 

3. Монографія*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Дадашов І. Ф. 

Гасіння горючих 

рідин твердими 

пористими 

матеріалами та 

гелеутворюючими 

системами: 

електр. бібл. - - 

Щербак С. М. 

Підвищення 

ефективності 

гасіння пожеж у 

житлових 

будівлях шляхом 

удосконалення 

характеристик 

системи 

внутрішнього 

водопостачання 

електр. бібл. 

Умеренкова К.Р. 

Перспективи 

використання 

альтернативних 

палив і методика 

визначення їх 

теплофізичних 

характеристик 

електр. бібл. 

Бригада О. В. 

Шляхи 

запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям на 

бетонних 

спорудах 

водовідведення 

електр. бібл. 

4. Курс лекцій, 

Конспект 

лекцій. 

16 - електр. бібл. - - 

5. Практикуми 2 - електр. бібл. - - 

6. Практичний 

посібник 

1 - електр. бібл. - - 

7. Методичні 

вказівки 

23 - електр. бібл. - - 

8. Інші видання* - - 192 51 62 

* з урахуванням електронних навчальних видань  
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Таблиця 7 

Проведення соціально-гуманітарної роботи 

№ 

з/п. 

Надання допомоги різним категоріям осіб 

категорія осіб 

загальна 

кількість 

осіб 

кількість 

осіб, яким 

надано 

допомогу 

вид наданої допомоги 

1. ветерани  117 117 

відвідування за місцем проживання, 

лікування та надання посильної 

допомоги у межах компетенції; 

безкоштовна медична консультація у 

медико-санітарній частині 

університету 

2. діти-сироти 9 9 

консультативна (юридична) допомога з 

питань отримання пенсії по втраті 

годувальника; забезпечення житлом 

випускників 

3. діти шахтарів 3 3 

консультативна допомога щодо 

вирішення питань соціального 

характеру 

4. 
діти, які є членами 

багатодітних сімей 
11 11 

5. 

діти, постраждалі 

від наслідків аварії 

на ЧАЕС 

0 0 

6. 

діти, батьки яких 

брали участь у 

проведені АТО 

47 47 

7. 

діти, що мають 

статус внутрішньо 

переміщеної особи 

549 549 

8. 

діти, що мають 

статус дитини, яка 

постраждала 

внаслідок воєнних 

дій та збройних 

конфліктів 

3 3 

 

 

Таблиця 8 

Проведення інформаційно-пропагандистських заходів 
№ 

з/п. 
Категорія осіб Вид заходу 

1. 
Особи рядового та начальницького 

складу університету 

заняття з гуманітарної підготовки 

(відповідно до затвердженого Тематичного 

плану занять зі службової підготовки на 

2021-2022 навчальний рік, затвердженого 

наказом НУЦЗ України від 16.08.2021 

 № 149) 

2. Здобувачі вищої освіти університету 

години гуманітарних знань  

(щомісяця, відповідно до Тематичного 

плану проведення годин гуманітарних знань 

з особовим складом факультетів на 2021-
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2022 навчальний рік, затвердженого 

наказом НУЦЗ України від 08.08.2021  

№ 171) 

3. Здобувачі вищої освіти університету 

державно-правові інформування присвячені 

видатним подіям історичної спадщини 

Української держави, діячам мистецтва, 

літератури чи театру, державним, 

релігійним та міжнародним святам, подіям, 

що відбуваються в країнах світу, державі 

(щосуботи) 

4. Здобувачі вищої освіти університету 

виховання засобами наочної агітації, 

використання Інтернет-ресурсів та 

поліграфії 

5. Здобувачі вищої освіти університету 

екскурсії з відвідуванням об'єктів 

культурної спадщини, історико-культурних 

заповідників і музеїв, музейних комплексів 

та виставок  

 

 

Таблиця 9 

Проведення профорієнтаційної роботи 
№ 

з/п 
Вид заходу Місце проведення 

1.  День відкритих дверей в Національному університеті 

цивільного захисту України (2) 
НУЦЗ України 

м. Харків  

(у віртуальному форматі) 

2.  Інформаційно-роз’яснювальна робота для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів з питань вступу та 

навчання в Національному університеті цивільного 

захисту України (щомісяця) 

3.  Соціально-просвітницькі акції для школярів та мешканців 

Харкова та області: 

"Абетка рятувальників" (щокварталу); 

"Зробимо життя безпечним разом з НУЦЗ України" 

(щокварталу); 

"Запобігти. Врятувати. Допомогти." (щокварталу) 

загальноосвітні 

навчальні заклади міста 

та області, 

м. Харків 

 
4.  Дні цивільного захисту: навчально-тренінгові заняття з 

безпеки життєдіяльності для учнів та вчителів (щомісяця) 

5.  Проведення профорієнтаційної роботи курсантами та 

науково-педагогічними працівниками у закладах освіти 

на території України. 

заклади освіти 

 областей України 

 

 

Таблиця 10 

Проведення спортивно-масової роботи 
№ 

з/п 
Перелік спортивних секцій 

Кількість 

учасників 

1 Пожежно-прикладний спорт 18 

2 Боротьба самбо 10 

3 Панкратіон 12 

4 Рукопашний бій 8 

5 Бокс 12 
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6 Легка атлетика 12 

7 Поліатлон 6 

8 Гирьовий спорт 12 

9 Волейбол 8 

10 Баскетбол 8 

11 Міні-футбол 12 

12 Перетягування канату 10 

13 Пауерліфтинг 9 

14 Гімнастика 4 

15 Настільний теніс 10 

16 Шахи 3 

Всього: 154 

 

 

Таблиця 11 

Участь закладу освіти у спортивних змаганнях 

Вид змагань, назва* Місце проведення** 
Кількість 

учасників/місце 

Чемпіонат України з легкої атлетики 

серед юніорів 
м. Суми 

1 учасник/ 

2 других місця 

Чемпіонат України з боротьби самбо м. Львів 
1 учасник/ 

1 друге місце 

Всеукраїнський турнір з боксу 

присвячений пам`яті Олексія Скічка 
м. Олександрія 

3 учасника / 

1 перше, 2 других 

місця 

Кубок ДСНС пам`яті генерал-

лейтенанта сл. ЦЗ Марченка Г.Б. 
м. Полтава 

12 учасників / 

4 перших, 1 друге, 

1 третє місце 

Кубок України з легкої атлетики м. Львів 
1 учасник/ 

1 друге місце 

Кубок України з боротьби самбо м. Київ 
1 учасник/ 

1 друге місце 

Чемпіонат України з пожежно-

прикладного спорту 
м. Львів 

12 учасників /1 друге 

місце 

Командний чемпіонат України з легкої 

атлетики серед юніорів 
м. Львів 

1 учасник/ 

2 перших місця 

Командний чемпіонат України з 

військово-спортивного багатоборства 
м. Полтава 

11 учасників / 

5 перших, 5 других, 

1 третє місце 

 

Таблиця 12 

Проведення культурно-масової роботи 
№ 

з/п 
Перелік колективі художньої самодіяльності за жанрами 

Кількість 

учасників 

1. Вокальний колектив «Аnima» 8 

2. танцювальний колектив «Flame» 15 

3. Гумористична команда «В наряді» 14 

4. Літературний гурток «Джерело» 6 

5. Театральна студія «Лицедії» 6 
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6. Духовий оркестр 6 

Всього: 55 

 

Таблиця 13 

Участь закладу освіти у культурних заходах 
№ 

з/п 
Вид заходу, назва Місце проведення Назва гурту/місце 

1. 
ХХІІ-й  фестиваль Харківської відкритої 

міської молодіжної ліги КВК  
м. Харків 

Гумористична 

команда «В 

наряді»/ 

Переможці в  

номінації «Кубок 

Батьківського 

комітету ліги» та 

нагороджені  

«Кубком Кубків»  

2. 
Міжнародна тематична виставка «Пакт 

Реріха. Історія і сучасність»  
м. Харків 

Духовий оркестр, 

літературний 

гурток 

«Джерело»/ 

Співучасть в 

організації 

проведення 

тематичної 

виставки 

3. 
«Зимовий кубок» Харківської відкритої 

міської молодіжної ліги КВК 
м. Харків 

Гумористична 

команда «В 

наряді»/ 

Переможці 

«Зимового кубку» 

4. 
VI-й Всеукраїнський фестиваль «Вертеп-

Фест» 
м. Харків 

Вокальний 

колектив 

«Аnima»,  

танцювальний 

колектив «Flame», 

літературний 

гурток 

«Джерело», 

театральна студія 

«Лицедії»/ Участь 

у святковій ході  
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Таблиця 14 

Удосконалення навчально-матеріальної бази 

№ 

з/п 

Аудиторно-лабораторний фонд 

Примітка 
Вид аудиторії* 

загальна 

кількість 
з них знову 

створених 
1. Лекційна аудиторія 19   

2. Аудиторія загального призначення 17   

3. Лабораторія 21   

4. Спеціалізований клас 29   

5. Комп'ютерний клас 12   

6. Спортивний зал 2   

7. Зал боротьби 1   

8. Зал боксу 1   

9. Тренажерна зала 2   

10. Спортивний майданчик 1   

11. Навчальна башта 3   

12. База ГДЗС 1   

13. Теплодимокамера 1   

14. Бібліотека 2   

15. Навчальна пожежно-рятувальна частина 2   

16. Навчальний полігон (урочище Фігуровка) 1   

17. 
Навчально-тренувальний полігон «Смуга 

психологічної підготовки рятувальника» 

1  
 

18. 
Майданчик підготовки фахівців піротехнічних 

підрозділів 

1  
 

19. 
Манеж закритий пожежно-рятувальної 

підготовки 

1  
 

20. Манеж закритий верхолазної підготовки 1   

21. Навчально-науково-виробничий центр 1   

22. 
Центр впровадження психотренінгових 

технологій (багатофункціональний) 

1  
 

23. Клуб 2   

24. Їдальня 2   

25. Гуртожиток 5   

26. Медичний пункт 2   

Комп'ютерна і оргтехніка 

№ 

з/п 
Вид техніки 

загальна 

кількість 

з них 

придбано у 

звітній 

період 

Примітка 

1. Комп'ютерна техніка 572 21  

2. Оргтехніка 243 7  

Будівництво  

№ 

з/п 
Вид будівлі 

Розпочато/закінчено 

будівництво (рік) 
Примітка 

 - - - 

* лекційні аудиторії, аудиторії, лабораторії, спортивні майданчики, психологічні смуги тощо. 
 


