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1. Загальні положення 
1.1. Це положення визначає правовий статус магістратури 

Національного університету цивільного захисту України (у подальшому – 
магістратура) його права, завдання, функції і структуру.  

1.2. Магістратура є структурним підрозділом Національного 
університету цивільного захисту України (далі - Університет). 

1.3. Магістратура безпосередньо підпорядковується проректору – 
начальнику факультету цивільного захисту Університету. 

1.4. У своїй діяльності магістратура керується Конституцією та 
законами України, указами Президента України і постановами Верховної 
Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінетів Міністрів України, 
наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, (у подальшому 
– ДСНС України) Статутом Університету та іншими нормативно-правовими 
актами, а також цим Положенням. 

2. Основні завдання 
2.1. Головна мета магістратури – підготовка керівних кадрів ДСНС 

України з метою забезпечення потреб органів управління та підрозділів 
ДСНС у працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати 
функції управління підрозділами ДСНС України щодо забезпечення 
техногенної і природної безпеки населення, територій та об'єктів 
господарської діяльності, впровадження технологій, спрямованих на 
зменшення ризиків виникнення і пом'якшення наслідків надзвичайних 
ситуацій та їх ліквідацію, активізацію інноваційних процесів. 

2.2. Формування соціально зрілої творчої особистості, громадської 
позиції, патріотизму, власної гідності, забезпечення високих етичних норм, 
атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між 
працівниками, викладачами і слухачами магістратури. 

2.3. Організація виконання наказів, розпоряджень, інструкцій та 
листів Міністерства освіти і науки України, ухвал Вченої ради Університету з 
питань підготовки слухачів магістратури через денну та заочну форму 
навчання. 

2.4. Аналіз ходу навчального процесу і результатів екзаменаційних 
сесій слухачів магістратури. 

2.5. Організація, планування та контроль навчального процесу в 
магістратурі на денній та заочній формі навчання. 



2.6. Організація навчальної практики  та переддипломного стажування 
слухачів магістратури. 

2.7. Видача дипломів та додатків слухачам магістратури про здобутий 
ними освітній ступень та освітньо-кваліфікаційний рівень. 

3. Функції 
3.1. Взаємодія з підрозділами ДСНС України щодо відбору кандидатів 

на навчання в магістратурі. 
3.2. Прийом та вивчення особових та навчальних справ кандидатів на 

навчання в магістратурі. Прийняття участі у роботі приймальної комісії 
Університету.  

3.3. Організація освітнього процесу слухачів магістратури денної та 
заочної форми навчання. 

3.4. Взаємодія з факультетами, кафедрами і службами Університету з 
питань навчання, виховної роботи та несення служби слухачами магістратури. 

3.4    Підготовка та видача залікових книжок. 
3.5.  Укладення договорів при зарахуванні, при переведені та при 

поновлені слухачів магістратури заочної форми навчання. 
3.6. Своєчасне надсилання довідок, довідок-викликів на настановні 

заняття та на заліково-екзаменаційні сесії слухачам магістратури заочної 
форми навчання. 

3.7. Реєстрація контрольних робіт та видача їх викладачам. Надання 
відомостей успішності викладачам на заліки та екзамени згідно розкладів 
екзаменаційних сесій.  

3.8. Ведення зведених відомостей успішності слухачів магістратури та 
робота в електронній базі «Деканат». 

3.9. Формування та оновлення даних у Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти. 

3.10. Контроль за ходом навчального процесу і аналіз заліково-
екзаменаційних сесій, підведення підсумків сесій. 

3.11. Ведення особових та навчальних карток слухачів магістратури. 
3.12. Аналіз успішності та відрахування слухачів магістратури. 
3.13. Прийняття участі у персональному розподілі випускників 

магістратури. 
3.14. Направлення на навчальну практику та стажування слухачів 

магістратури, постійний контроль за ходом стажування та організація 
прийняття заліків за підсумками стажування. 

3.15. Підготовка наказів про закріплення слухачів магістратури 
випускних груп за керівниками з визначенням тем магістерських робіт. 

3.16. Підготовка та видача дипломів про здобутий освітній ступень та 
додатків до них. 

3.17. Ведення виховної та соціально-гуманітарної роботи  з слухачами 
магістратури, контроль за станом дисципліни і законності серед слухачів 
магістратури. 

3.18. Проведення цілеспрямованої роботи щодо попередження 
правопорушень за участі слухачів магістратури, зміцнення дисципліни, 



збереження життя і здоров'я з питань травматизму під час навчання та у 
побуті, під час відпочинку. 

3.19. Проведення спеціальних занять загально освітніх шкіл та 
професійно-технічних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи. 

4. Права та обов’язки  
4.1.   Магістратура має право: 

          4.1.1. брати участь в обговоренні питань діяльності Університету, його                      
підрозділів і вносити пропозиції щодо її удосконалення. 
          4.1.2. надавати  пропозиції керівництву Університету щодо подальшого 
розвитку і вдосконалення діяльності магістратури. 
         4.1.3. забезпечення сумісно з профілюючими кафедрами навчального 
процесу, навчальної практики та стажування слухачів магістратури. 
 4.1.4. брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах. 
 4.1.5. обмінюватися досвідом роботи з іншими навчальними закладами. 

     4.2.  Магістратура зобов’язана неухильно виконувати та дотримуватись 
Законів України, указів Президента України і постанов Верховної Ради 
України, наказів Міністерства освіти і науки України, постановами та 
розпорядженнями Кабінетів Міністрів України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Статуту 
та наказів Університету, а також цього Положення. 
         4.3. Права та обов’язки слухачів магістратури: 
         4.3.1. на слухачів магістратури на період навчання поширюються всі 
положення, права, обов'язки та відповідальність, як на працівника ДСНС 
України. 
         4.3.2. грошове, речове та інші види забезпечення слухачів визначаються 
відповідними чинними нормативно-правовими актами ДСНС України.  
        4.3.3. отримувати всі види відкритої наукової інформації та наукового 
консультування, приймати участь у науково-дослідній діяльності. 
       4.4. Слухачі зобов'язані: 

  4.4.1. оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною 
майстерністю, опановувати методологію проведення наукових досліджень. 

  4.4.2. виконувати навчальний план та план підготовки випускної 
магістерської роботи і своєчасно звітувати про їх виконання на засіданні 
профілюючої кафедри. 

   4.4.3. Дотримуватися вимог законодавства України, наказів, 
розпоряджень, інструкцій і вказівок ДСНС України з питань охорони праці.  

5. Керівництво 
5.1. Магістратуру очолює начальник магістратури Університету                       

(у подальшому – начальник магістратури), який призначається та звільняється 
з посади наказом ректора Університету.  

5.2. На посаду начальника магістратури призначається особа, яка має 
повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), 
науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене (почесне) звання професора 
(доцента), стаж науково-педагогічної роботи - не менше двох років.  



5.3. Начальник магістратури має права та обов’язки, зокрема: 
5.3.1. планує та організовує діяльність магістратури. 
5.3.2. координує разом з профілюючими кафедрами організацію та 

проведення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи 
слухачів магістратури. 

5.3.3. здійснює контроль за роботою працівників та слухачів 
магістратури. 

5.3.4. у разі потреби вносить пропозиції на розгляд ректора 
Університету матеріали що стосуються проходження служби слухачами 
магістратури, їх заохочення та накладення стягнень згідно чинного 
законодавства та нормативно-правових актів ДСНС України. 

5.3.5. розробляє пропозиції щодо подальшого вдосконалення освітньої, 
методичної, наукової та практичної діяльності Університету з 
підготовки слухачів магістратури. 

5.3.6. забезпечує розробку, організацію і контроль виконання 
навчальних планів слухачів магістратури та планів виконання  випускних  
магістерських робіт. 

5.3.7. приймає участь у розробці робочого навчального плану 
підготовки слухачів магістратури. 

5.3.8. організовує якість проведення: усіх видів навчальних занять та 
проведення навчальних практик та стажування слухачів магістратури. 

5.3.9. здійснює контроль за дотриманням слухачами службової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку у підрозділі, охорони праці, а також за 
успішністю слухачів. 

5.3.10. сприяє слухачам магістратури щодо публікації наукових 
(науково-методичних) статей у збірниках, що друкуються в Україні. Сприяє 
участі слухачів у науково-практичних конференціях, семінарах. 

5.3.11. створює умови для висвітлення у засобах масової інформації 
захисту кращих випускних магістерських робіт. 

5.3.12. здійснює контроль та несе персональну відповідальність  за 
виконанням посадових інструкцій працівниками магістратури. 

5.3.13.  здійснює контроль за своєчасним наданням плануючої та звітної 
документації до відділень та служб Університету. 

5.3.14. організовує та проводить індивідуальну виховну роботу щодо 
вивчення морального клімату колективу з метою попередження конфліктних 
ситуацій. 

5.3.15. проводить роботу серед працівників та слухачів магістратури 
щодо дотримання вимог Статуту Університету, правил носіння форми одягу 
встановленого зразка, дотриманням дисципліни. 

5.3.16. приділяє особливу увагу вивченню індивідуальних якостей 
підлеглих, додержанню вимог статутів органів і підрозділів цивільного 
захисту у відносинах з ними, а також між ними, згуртуванню колективу, 
встановленню причин вчинення підлеглими дисциплінарних правопорушень 
та їх усуненню. 

5.3.17. готує та проводить службові наради. 



6.    Організація роботи 
 6.1. Магістратура провадить свою діяльність на основі квартальних 
планів роботи, які затверджуються проректором університету – начальником 
факультету цивільного захисту.   
 6.2. Структура та штат магістратури затверджуються наказом ДСНС 
України.  
 6.3. Положення про магістратуру затверджується наказом ректора 
Університету.  

 6.4. Посадові інструкції керівника та викладача-методиста магістратури 
затверджуються ректором Університету. 

7. «Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними 
підрозділами» 
7.1. У процесі виконання покладених на магістратуру завдань, вона 

постійно взаємодіє з іншими структурними підрозділами, факультетами та 
кафедрами Університету.  

7.2. У взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами 
Університету магістратура керується Кодексом цивільного захисту України, 
Законом України Про вищу освіту, Положенням про порядок проходження 
служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, 
іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Статутом 
Університету та цим Положенням. 
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