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Порядок денний: 

 

1. Здійснення розподілу обсягу державного замовлення  

Доповідач: Лєбєдєв Д.В.  

2. Здійснення перерозподілу обсягу державного замовлення  

Доповідач: Назаров О.О. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Лєбєдєва Д.В. 

Відповідно до наказу ДСНС України від 18.07.2017 року №386 у 2017 році фіксоване 

державне замовлення на підготовку фахівці різних ступенів освіти для Національному 

університету цивільного захисту складає 280 місць. Пропонується здійснити наступний 

розподіл виділених місць: 

Спеціальність Спеціалізація 
Форма навчання 

Денна Заочна 

Освітній ступінь "бакалавр" 

261 "Пожежна 

безпека" 

Пожежна безпека 84 19 

У тому числі: "Пожежна безпека" (на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

"молодший спеціаліст") 

2 0 

263 "Цивільна 

безпека" 

Цивільний захист 47 0 

Інженерне забезпечення саперних, 14 0 



піротехнічних та вибухових робіт 

Телекомунікаційні системи в управлінні 7 0 

Охорона праці 8 0 

101 "Екологія" Екологічна безпека 7 0 

053 "Психологія" Екстремальна та кризова психологія 7 0 

161 "Хімічні 

технології та 

інженерія" 

Радіаційний та хімічіний захист 10 0 

Всього - бакалавр  184 19 

Освітній ступінь "магістр" 

261 "Пожежна 

безпека" 

Пожежна безпека 20 11 

Управління пожежною безпекою 3 6 

263 "Цивільна 

безпека" 

Цивільний захист 13 0 

Управління у сфері цивільного захисту 2 9 

101 "Екологія" Екологічна безпека 1 0 

161 "Хімічні 

технології та 

інженерія" 

Радіаційний та хімічіний захист 2 0 

Всього - магістр 41 26 

Освітній ступінь "доктор філософії" 

261 "Пожежна 

безпека"   
1 1 

261 "Цивільний 

захист"   1 1 

053 "Психологія"   1 1 

074 "Публічне 

управління та 

адміністрування"   

1 2 

Всього - доктор філософії 4 5 

Науковий ступінь "доктор наук 

261 "Пожежна 

безпека"   
1 0 

Всього - доктор філософії 1 0 

Всього  230 50 

 

У відповідності до Правил прийому до Національного університету цивільного 

захисту України у 2017 році пропонується встановити квоти на вступ за освітнім ступенем 

"бакалавр" у розмірі 10% від виділеного державного замовлення але не менше 1 місця за 

кожною спеціальністю (спеціалізацією). 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити обсяг державного замовлення на 2017 рік відповідно до наданих 

пропозицій та встановити квоти на вступ за освітнім ступенем "бакалавр" у розмірі 10% від 

виділеного державного замовлення але не менше 1 місця за кожною спеціальністю 

(спеціалізацією) 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Заступника голови приймальної комісії університету Назарова О.О. 

У зв’язку із відсутністю достатньої кількості абітурієнтів пропонується виступити 

перед Вченою радою університету із пропозицією щодо здійснення перерозподілу місць 

державного замовлення в обсязі не більше як 5 відсотків загального обсягу державного 

замовлення університету в межах спеціальності 263 "Цивільна безпека" галузі знань 1702 

"Цивільна безпека" між спеціалізаціями  "Цивільний захист" (зменшити обсяг державного 

замовлення на 1 місце) та "Охорона праці" (збільшити обсяг державного замовлення на 1 

місця), що не суперечить вимогам пункту 3 статті 29 Закону України про вищу освіту. Таким 

чином після здійснення перерозподілу обсяги державного замовлення за спеціалізацією 

"Охорона праці" будуть складати 9 місць а за спеціалізацією "Цивільний захист" – 46 місць. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

4.1. Виступити перед Вченою радою університету із пропозицією щодо здійснення 

перерозподілу місць державного замовлення. 

 

 

 

Головуючий: 

голова приймальної комісії університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                В.П. Садковий 
 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету 

підполковник служби цивільного захисту       Д.В. Лєбєдєв 


