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У той час, коли військові боронять нашу країну на фронті,
українські рятувальники героїчно захищають наше з вами життя від
наслідків російської агресії, працюючи в тилу, на лінії зіткнення та
тимчасово окупованих територіях. Саме таких навчають і виховують в
Національному університеті цивільного захисту України, одному із
найавторитетніших та найстаріших освітніх закладів пожежно-
рятувального профілю, знаному не тільки в Україні, а й далеко за її
межами, єдиному у системі ЗВО нашої держави, який здійснює
підготовку фахівців за всіма рівнями вищої освіти i спеціальностями
для цивільного захисту України та інших країн.

Наразі в університеті функціонують 5 факультетів, навчально-
науково-виробничий центр, військова кафедра. За даними офіційних
рейтингів українських закладів вищої освіти за останні роки
університет є лідером серед закладів вищої освіти ДСНС та інших
силових структур України.

Твоє майбутнє разом з НУЦЗУ!

Від початку війни університет працює у посиленому режимі та готовий простягнути руку допомоги тому,
кому вона найбільше потрібна.

10 спеціальностей та 15 освітніх програм зосереджені на підтримку безпеки та добробуту населення. Адже
саме відповідальні та сміливі громадяни – щирі українські патріоти – в умовах воєнного стану обирають
професійний шлях, пов’язаний із ризиком для власного життя, присвячують себе порятунку інших.
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Національний університет цивільного захисту України

Спеціальність Освітньо-професійна програма
Факультет цивільного захисту

263 «Цивільна безпека» • Цивільний захист
• Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт

125 «Кібербезпека» • Управління інформаційною безпекою об’єктів критичної інфраструктури
Факультет оперативно-рятувальних сил

161 «Хімічні технології та інженерія» • Радіаційний та хімічний захист
261 «Пожежна безпека» • Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи

Соціально-психологічний факультет
053 «Психологія» • Екстремальна та кризова психологія

• Робота з персоналом
231 «Соціальна робота» • Соціальний захист та безпека населення

Факультет пожежної безпеки

261 «Пожежна безпека» • Пожежна безпека
• Аудит пожежної та техногенної безпеки

122 «Комп’ютерні науки» • Комп’ютерні технології у сфері безпеки
Факультет техногенно-екологічної безпеки

101 «Екологія» • Екологічна безпека
183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» • Техногенно-екологічна безпека

263 «Цивільна безпека» • Охорона праці
Навчально-науково-виробничий центр

242 «Туризм» • Туризм

Спеціальності та освітньо-професійні програми, за якими здійснюється 
підготовка за освітнім ступенем «бакалавр»
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Ким я можу працювати?
 інспектором державним з питань

цивільного захисту та техногенної безпеки;
 фахівцем оперативно-рятувальної служби

цивільного захисту;
 черговим оперативним (загону, 

центрального команднодиспетчерського
пункту, оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту);

 начальником караулу;
 та інші посади.

Спеціальність 263 «Цивільна безпека»
Освітньо-професійна програма «Цивільний захист»

Особливості програми:
 орієнтована на практичну підготовку;
 фаховий науково-педагогічний персонал;
 потужна матеріально-технічна база;
 інновіційні методи навчання;
 формування індивідуальної освітньої траєкторії;
 залучення до занять експертів сфери цивільного

захисту;
 наявність широкого кола баз практик у різних 

регіонах України;
 тісна співпраця з роботодавцями.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0632465981 (Олександр Савченко)
 З питань вступу: 0958257970 (Олена Юрченко)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://cz.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.facebook.com/fcz.nuczu
https://www.facebook.com/fcz.nuczu
http://cz.nuczu.edu.ua/uk/struktura-fakultetu/kafedra-nahliadovo-profilaktychnoi-diialnosti
http://cz.nuczu.edu.ua/uk/struktura-fakultetu/kafedra-nahliadovo-profilaktychnoi-diialnosti
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.instagram.com/fakultet_cz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/fakultet_cz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Ким я можу працювати?
начальником піротехнічної групи;
начальником підводного розмінування;
начальником відділення спеціальних кінологічних мінно-пошукових 
робіт;
керівником групи механізованого розмінування;
фахівцем відділу протимінної діяльності;
фахівцем відділу контролю-якості розмінування місцевості;
фахівцем відділу гуманітарного розмінування в міжнародних 
організаціях (за І, ІІ або ІІІ класом);
фахівцем відділу моніторингу та обліку інформації з протимінної 
діяльності;
фахівцем відділу навчання ризикам та взаємодії з громадськістю з 
питань протимінної діяльності.

Спеціальність 263 «Цивільна безпека»
Освітньо-професійна програма 

«Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»
Особливості програми:
інноваційне матеріально-технічне 
обладнання для протимінної діяльності;
використання сучасних міжнародних 
програм гуманітарного розмінування;
формування індивідуальної освітньої 
траєкторії;
отримання міжнародних робітничих 
професій за профілем; 
наявність широкого кола баз практик у 
різних регіонах України та ЄС;
тісна співпраця з роботодавцями.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0667768365 
(Ігор ТОЛКУНОВ)
 З питань вступу: 0669511730
(Сергій СТЕПАНЧУК)

Інтерактивні посилання:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://cz.nuczu.edu.ua/uk/


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Ким я можу працювати?
 аналітиком загроз безпеки;
 дізнавачем у сфері кібербезпеки та захисту 

інформації;
 фахівцем з підтримки інфраструктури 

кіберзахисту;
 фахівцем з питань безпеки інформаційно-

комунікаційних технологій;
 фахівцем сфери захисту інформації; 
 та інші посади.

Спеціальність 125 «Кібербезпека»
Освітньо-професійна програма   «Управління інформаційною безпекою 

об’єктів критичної  інфраструктури»
Особливості програми:
 сучасне матеріально-технічне 

обладнання, комп’ютеризовані та 
спеціалізовані робочі місця, які обладнані 
необхідними сучасними комп’ютерними 
засобами та програмним забезпеченням;

 потужне навчально-методичне 
забезпечення;

 формування індивідуальної освітньої 
траєкторії;

 залучення до аудиторних занять 
професіоналів-практиків, експертів 
галузі, представників роботодавців, які 
мають належний досвід у галузі.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0631489996 (Вадим Тютюник)
 З питань вступу: 0958257970 (Олена Юрченко)

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://cz.nuczu.edu.ua/uk/


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО – РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ

Ким я можу працювати?
 фахівецем з радіаційного та хімічного захисту;
 інженером-радіологом;
 інженером з радіаційної та хімічної розвідки;
 інженером з радіаційної безпеки;
 начальником служби радіаційного та хімічного захисту;
 начальником відділення групи радіаційного та 

хімічного захисту;
 начальником  відділення спеціальної та санітарної

обробки грпи РХБ захисту;
 начальником відділення радіаційної та хімічної

розвідки групи РХБ захисту;
 начальником (завідувачем) хіміко-радіометричної

лабораторії.
за вільним вибором:

 хіміком-інженером на посадах у науково-
дослідницьких інститутах;

 хіміком-технологом на підприємствах хімічної
промисловості;

 хіміком-інженером хіміко-радіометричних, 
екологічних, криміналістичних лабораторій та 
контрольно-вимірювальних служб.

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»
Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист»

Особливості програми:
 сучасне матеріально-технічне забезпечення;
 потужна навчально-методична база;
 індивідуальна освітня траєкторія - персональний

шлях розвитку здібностей та особистих якостей
здобувачів вищої освіти;

 проходження навчальної практики після кожного 
року навчання;

 тісна співпраця зі стейкхолдерами та практичними
працівниками АРЗ СП ДСНС України.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0631385904 (Марина Чиркіна)
 З питань вступу: 0959275800 (Юлія Пліско)
Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://ors.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065400493915
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065400493915
http://ors.nuczu.edu.ua/uk/kafedry/kafedra-spetsialnoi-khimii-ta-khimichnoi-tekhnolohii
http://ors.nuczu.edu.ua/uk/kafedry/kafedra-spetsialnoi-khimii-ta-khimichnoi-tekhnolohii
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://instagram.com/shhtnuczu?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/shhtnuczu?igshid=YmMyMTA2M2Y=


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ

Ким я можу працювати?
 начальником караулу;
 начальником державної пожежно-

рятувальної частини;
 фахівецем із забезпечення оперативно-

рятувальних служб цивільного захисту; 
 черговим оперативним (загону, 

центрального командно-диспетчерського 
пункту, оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту;

 та інші посади.

Спеціальність 261 «Пожежна безпека»
Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та 

аварійно-рятувальні роботи»
Особливості програми:
 більша частина занять практичних із 

застосуванням сучасних пожежно-
рятувальних автомобілів; нових зразків 
спеціального пожежно-технічного, 
аварійно-рятувального, а також висотно-
рятувального спорядження та оснащення;

 виїзні заняття з залученням професіоналів-
практиків;

 проходження навчальної практики в таборі;
 чергування в пожежно-рятувальних 

підрозділах.
Контакти:
 Гарант ОПП: 0660297121 (Роман Пономаренко)
 З питань вступу: 0959275800 (Юлія Пліско)
 Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065400493915
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065400493915
http://ors.nuczu.edu.ua/uk/kafedry/kafedra-pozhezhnoi-ta-riatuvalnoi-pidhotovky
http://ors.nuczu.edu.ua/uk/kafedry/kafedra-pozhezhnoi-ta-riatuvalnoi-pidhotovky
https://maps.app.goo.gl/c1ZbbS1mQMSFdkFn6
https://maps.app.goo.gl/c1ZbbS1mQMSFdkFn6
https://www.instagram.com/fakultet_ors/?igshid=ZmVmZTY5ZGE=
https://www.instagram.com/fakultet_ors/?igshid=ZmVmZTY5ZGE=


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ким я можу працювати?
 практичним психологом у секторі безпеки

та оборони України;
 фахівцем у консультативних центрах з 

надання психологічної допомоги;
 психологом закладів охорони здоров’я та 

спорту;
 фахівцем у центрах психологічної

реабілітації населення;
 психологом в кадрових агенціях;
 та інші посади.

Спеціальність 053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія»
Особливості програми:
 сучасне матеріально-технічне обладнання;
 потужне навчально-методичне 

забезпечення;
 формування індивідуальної освітньої 

траєкторії;
 залучення до аудиторних занять 

професіоналів-практиків;
 наявність широкого кола баз практик у 

різних регіонах України;
 тісна співпраця з роботодавцями.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0978573113 (Валерій Боснюк)
 З питань вступу: 0674755697 (Катерина Крещук)
 Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.youtube.com/@pdouNUCZU
https://www.youtube.com/@pdouNUCZU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088334438911
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088334438911
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/golovna-psi
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/golovna-psi
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ким я можу працювати?
 практичним психологом у секторі безпеки 

та оборони України;
 фахівцем з розвитку персоналу;
 психологом у відділах по роботі з 

персоналом, консультативних центрах, 
центрах зайнятості, кадрових агенціях; 

 фахівцем з оцінки персоналу;
 HR-менеджером;
 head-hunter (фахівцем, який здійснює 

пошук професіоналів вищого рівня); 
 та інші посади.

Спеціальність 053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма   «Робота з персоналом»

Особливості програми:
 сучасне матеріально-технічне обладнання;
 потужне навчально-методичне 

забезпечення;
 формування індивідуальної освітньої 

траєкторії;
 залучення до аудиторних занять 

професіоналів-практиків;
 наявність широкого кола баз практик у 

різних регіонах України;
 тісна співпраця з роботодавцями.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0506345168 (Сергій Кучеренко)
 З питань вступу: 0674755697 (Катерина Крещук)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.youtube.com/@pdouNUCZU
https://www.youtube.com/@pdouNUCZU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088334438911
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088334438911
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/golovna-psi
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/golovna-psi
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ким я можу працювати?
• соціальним працівником, соціальним педагогом;

• менеджером по роботі з персоналом;

• фахівцем із соціальної роботи;

• соціальним менеджером, соціальним аудитором;

• експертом з соціальної політики;

• державним соціальним інспектором, аудитором;

• викладачем соціальної педагогіки;

• працівником установи соціального захисту 
населення тощо.

Спеціальність 231 «Соціальна робота»
Освітньо-професійна програма «Соціальний захист та безпека населення»

Особливості програми:
 сучасне матеріально-технічне обладнання;

 професійне навчально-методичне забезпечення;

 формування індивідуальної освітньої траєкторії;

 залучення до проведення занять професіоналів-
практиків;

 наявність широкого кола баз практик у різних 
регіонах України;

 тісна співпраця з роботодавцями.

Контакти:
 Завідувач кафедри: 0667411734 (Михайло Харламов)
 З питань вступу: 0674755697 (Катерина Крещук)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088334438911
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088334438911
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/golovna-soc
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/golovna-soc
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681


Ким я можу працювати?
 інспектором державним з пожежного нагляду;
 інспектором державним з питань цивільного захисту

та техногенної безпеки;
 фахівцем з протипожежної безпеки;
 фахівцем оперативно-рятувальної служби цивільного

захисту;
 інструктором газодимозахисної служби;
 диспетчером пожежного зв'язку;
 черговим оперативним (загону, центрального

командно-диспетчерського пункту, оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту та ін.);

 та інші посади.

Спеціальність 261 «Пожежна безпека»
Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека»

Особливості програми:
 гарантоване  працевлаштування для здобувачів вищої 

освіти, що навчаються за кошти державного 
замовлення;

 формування індивідуальної освітньої траєкторії;
 сучасне матеріально-технічне обладнання;
 залучення до аудиторних занять професіоналів-

практиків;
 наявність широкого кола баз практик у різних 

регіонах України;
 практичні заняття на реальних об'єктах;
 тісна співпраця з роботодавцями.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0976552473 (Олександр Григоренко)
 З питань вступу: 0932925049 (Наталія Повелиця)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

https://instagram.com/ptbot_nuczu?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/ptbot_nuczu?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/


Ким я можу працювати?
 фахівцем з протипожежної безпеки організацій будівельної, 

виробничої, енергетичної, нафтогазової чи інших галузей
промисловості, компаній, що надають послуги з 
проектування, експлуатації ті інспектування інженерних; 
систем, страхових компаній, консалтингових фірм;

 відповідальним за протипожежний стан на підприємстві;
 робота в проектних організаціях та інститутах;
 інспектором державним з пожежного нагляду;
 начальником караулу підрозділу місцевої пожежної охорони;
 та інші посади.

Спеціальність 261 «Пожежна безпека»
Освітньо-професійна програма   «Аудит пожежної та 

техногенної безпеки»

Контакти:

 Веб сторінки ОПП:
http://audit.nuczu.edu.ua/#home

https://nuczu.edu.ua/ukr/abituriientu

 Гарант ОПП: 0933123759 Володимир Олійник

 З питань вступу: 0932925049 Наталія Повелиця

Особливості програми:

 сучасне матеріальне обладнання;

 практичні заняття на реальних об'єктах;

 формування індивідуальної освітньої 
траєкторії;

 залучення до проведення занять 
професіоналів-практиків;

 наявність широкого кола баз практик у різних 
регіонах України;

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

http://audit.nuczu.edu.ua/%23home
https://nuczu.edu.ua/ukr/abituriientu
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/
https://instagram.com/ptbot_nuczu?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/ptbot_nuczu?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/


Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології у сфері безпеки»

Особливості програми:
 сучасне матеріально-технічне обладнання;
 потужне навчально-методичне забезпечення;
 формування індивідуальної освітньої 

траєкторії;
 залучення до аудиторних занять 

професіоналів-практиків;
 наявність широкого кола баз практик у різних 

регіонах України;
 тісна співпраця з роботодавцями.

Ким я можу працювати?
 фахівцем (інженером) підрозділу 

телекомунікаційних систем та інформаційних 
технологій ДСНС;

 фахівцем з інформаційних технологій на 
об’єктах критичної інфраструктури;

 фахівцем з розробки та тестування 
програмного забезпечення;

 фахівцем з розроблення комп'ютерних 
програм;

 консультантом з питань інформатизації та 
керування комп'ютерним устаткуванням на 
об’єктах критичної інфраструктури;

 та інші посади.Контакти:
 З питань вступу: 0932925049 (Наталія Повелиця)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

https://nuczu.edu.ua/ukr/it-tekhnolohii/tsentr-informatsiinykh-tekhnolohii
https://nuczu.edu.ua/ukr/it-tekhnolohii/tsentr-informatsiinykh-tekhnolohii
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/
https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://pb.nuczu.edu.ua/uk/


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОГЕНННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ким я можу працювати?
 фахівцем-екологом у виробничому секторі 

економіки України;
 державним інспектором з техногенного та 

екологічного нагляду;
 інспектором з охорони природи;
 консультантом у сільському, лісовому, 

водному господарствах та у природно-
заповідійї справі;

 організатором природокористування.

Спеціальність 101 «Екологія»
Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»

Особливості програми:
 орієнтація на опанування практичних 

навичок у реальних умовах;
 сучасне навчально-методичне забезпечення;
 проведення практичних занять з виїздом на 

підприємства та на природні об’єкти;
 залучення до аудиторних і практичних 

занять спеціалістів-практиків;
 здійснення натурних, дистанційних та 

лабораторних екологічних досліджень;
 тісна співпраця з роботодавцями.

Контакти:
 Гарант ОПП:   0674229960 (Олексій Ільїнський)
 З питань вступу:  0679287559 (Сергій Артем’єв)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://psi.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.youtube.com/channel/UCPZ7c7KW4D_XecZN8vrKVaw
https://www.youtube.com/channel/UCPZ7c7KW4D_XecZN8vrKVaw
https://www.facebook.com/official.fteb/?fref=ts
https://www.facebook.com/official.fteb/?fref=ts
http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/
http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/
https://www.instagram.com/nuczu_fteb/
https://www.instagram.com/nuczu_fteb/
https://goo.gl/maps/E68vWMUaXd7Q4e4z9
https://goo.gl/maps/E68vWMUaXd7Q4e4z9


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ким я можу працювати?
 інженером з техногенно-екологічної

безпеки;
 державним інспектором з техногенного та 

екологічного нагляду;
 техніком-екологом;
 державним інспектором з питань 

цивільного захисту та техногенної безпеки;
 та інші посади.

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
Освітньо-професійна програма «Техногенно-екологічна безпека»

Особливості програми:
 перспективні екорозробки і сучасне 

обладнання;
 системи енерго- та ресурсозбереження;
 оцінка ризиків та природоохоронна 

діяльність;
 дуальна освіта;
 стажування в країнах Європи;
 молода обдарована команда викладачів.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0978573113 (Станіслав Душкін)
 З питань вступу: 0509773899 (Володимир Колосков)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://fteb.nuczu.edu.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCPZ7c7KW4D_XecZN8vrKVaw
https://www.youtube.com/channel/UCPZ7c7KW4D_XecZN8vrKVaw
https://www.facebook.com/official.fteb/?fref=ts
https://www.facebook.com/official.fteb/?fref=ts
http://fteb.nuczu.edu.ua/
http://fteb.nuczu.edu.ua/
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681


Ким я зможу працювати?
 інженером з охорони праці (сектор 

безпеки і оборони України);
 страховим експертом з охорони праці;
 інспектор з охорони праці;
 інспектором державним з питань 

цивільного захисту та техногенної 
безпеки;

 інші посади (менеджера) на об'єктах 
(не) виробничої сфери з питань 
безпеки і гігієни праці працівників.

Спеціальність 263 «Цивільна безпека»
Освітньо-професійна програма «ОХОРОНА ПРАЦІ»

Особливості програми:
 практико-орієнтований підхід у навчанні;
 залучення до занять фахівців-практиків з 

охорони праці та цивільного захисту;
 орієнтація на світові вектори розвитку   

сфери безпеки і гігієни праці;
 формування ризик-орієнтованого мислення, 

навичок управління безпекою, прийняття 
неординарних рішень;

 розвиток інноваційного лідерства, гнучких 
навичок (soft skills);

 формування культури безпеки;
 стажування за кордоном, подвійний диплом;
 наукові, соціальні проєкти, 

працевлаштування.
Контакти з питань вступу: 
+38 (067) 9287559;  +38 (063) 7729183

Інтернет-ресурси:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

https://www.youtube.com/channel/UCPZ7c7KW4D_XecZN8vrKVaw
https://www.youtube.com/channel/UCPZ7c7KW4D_XecZN8vrKVaw
https://www.facebook.com/official.fteb/
https://www.facebook.com/official.fteb/
http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/navchalni-pidrozdily/kafedra-okhorony-pratsi-ta-tekhnohenno-ekolohichnoi-bezpeky
http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/navchalni-pidrozdily/kafedra-okhorony-pratsi-ta-tekhnohenno-ekolohichnoi-bezpeky
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.instagram.com/nuczu_fteb/
https://www.instagram.com/nuczu_fteb/
https://t.me/ftebvstupnuczu
https://t.me/ftebvstupnuczu
https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://fteb.nuczu.edu.ua/


Ким я можу працювати?
 керівником малих підприємств готелів та закладів

ресторанного господарства;
 керівником туристичного комплексу, 

туристичного агентства;
 менеджером з організації діяльності туристичних

агентств;
 фахівцем у галузі туризму, готельної, ресторанної

та санаторно-курортної справи;
 фахівцем з організації туризму;
 фахівцем з туристичного обслуговування;
 фахівцем з розвитку туризму;
 фахівцем з організації екскурсійної діяльності; 

екскурсоводом.

Спеціальність 242 «Туризм»
Освітньо-професійна програма «Туризм»

Особливості програми:
 міжнародні договори зі стажування;
 академічна мобільність;
 вивчення двох іноземних мов;
 залучення до занять професіоналів-практиків, 

експертів у галузі туризму;
 співпраця з потенційними роботодавцями;
 виїзні практичні заняття;
 сучасне матеріально-технічне забезпечення

освітнього процесу;
 високі професійні та наукові здобутки

науково-педагогічних працівників;
 волонтерські проєкти.

Контакти:
 Гарант ОПП: 0669144441 (Леоненко Неллі)
 З питань вступу: 0985186408 (Сємілєтов Олександр)

Інтерактивні посилання на інтернет-ресурси:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР

http://nnvc.nuczu.edu.ua/uk/kafedry/kafedra-menedzhmenta
http://nnvc.nuczu.edu.ua/uk/kafedry/kafedra-menedzhmenta
https://www.instagram.com/tourism_nuczu/
https://www.instagram.com/tourism_nuczu/
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/@50.0118298,36.2475206,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a03b011d3ee5:0x933f5a2452371593!8m2!3d50.0118142!4d36.2475681
https://nuczu.edu.ua/ukr/
http://nnvc.nuczu.edu.ua/uk/


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
https://nuczu.edu.ua/ukr/abituriientu

Запрошуємо на навчання!
Національний університет цивільного захисту України

Telegram: https://t.me/nuczu_vstup

Приймальна комісія університету
0502510721 (Асоцький Віталій Вікторович)

Відбіркова комісія факультету цивільного захисту 
0958257970 (Юрченко Олена Олександрівна)

Відбіркова комісія факультету оперативно-рятувальних сил
0959275800 (Пліско Юлія Володимирівна)

Відбіркова комісія соціально-психологічного факультету
0674755697 (Крещук Катерина Юріївна)

Відбіркова комісія факультету пожежної безпеки
0932925049 (Повелиця Наталія Петрівна)

Відбіркова комісія факультету техногенно-екологічної безпеки
0667384014 (Мірошниченко Вячеслав Вікторович)

Відбіркова комісія навчально-науково-виробничого центру
0985186408 (Сємілєтов Олександр Сергійович) 

Залюбки надамо відповіді на Ваші запитання

https://nuczu.edu.ua/ukr/abituriientu
https://t.me/nuczu_vstup


Розклад проведення Zoom конференцій 10 грудня 2022 року
Національний університет цивільного захисту України

Факультет Час початку Посилання
1 Факультет цивільного захисту 12-00

13-00

Тема: День відкритих дверей факультету цивільного захисту НУЦЗУ
Підключитися до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/7305401493?pwd=RGptaHJ3NGZiMkl6WWpRRWdyaWl1UT09
Ідентифікатор конференції: 7305401493 
Код доступу: zxL0mT

2 Факультет оперативно-
рятувальних 

10-00

11-30

Тема: День відкритих дверей факультету оперативно-рятувальних сил НУЦЗУ
Підключитися до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/71089169948?pwd=Ro0tcRftxDwC3Gh9gkNZAAbDlLVQHb.1
Ідентифікатор конференції: 71089169948
Код доступу: H9gwTJ

3 Соціально-психологічний 
факультет

10-00

12-00

Тема: День відкритих дверей соціально-психологічного факультету НУЦЗУ
Підключитися до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3113051163?pwd=a0l5NFZ4OHVsWFFYU21lclZscmp2Zz09
Ідентифікатор конференції: 3113051163
Код доступу: 2xq3px

4 Факультет пожежної безпеки 10-00

12-00

Тема: День відкритих дверей факультету пожежної безпеки НУЦЗУ
Підключитися до конференції Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/87960657736?pwd=YlhvbTZwMmRTc3MybVl1dU5KWUVZZz09
Ідентифікатор конференції: 87960657736
Код доступу: 00000000

5 Факультет техногенно-
екологічної безпеки

18-00 

20-00

Тема: День відкритих дверей факультету техногенно-екологічної безпеки НУЦЗУ
Підключитися до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/75197077148?pwd=kxqPYUVel3H3aBY2bcNZXe01jqQupu.1
Ідентифікатор конференції: 75197077148 
Код доступу: N6X1aa

6 Навчально-науково-виробничий 
центр

10-00

13-00

Тема: Віртуальний день відкритих дверей в Національному університеті цивільного захисту 
України
Підключитися до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83058294663?pwd=RUJ5MTFMQUZuUlZyd2dxTno2SlgwUT09
Ідентифікатор конференції: 83058294663
Код доступу: 2022

https://us04web.zoom.us/j/7305401493?pwd=RGptaHJ3NGZiMkl6WWpRRWdyaWl1UT09
https://us04web.zoom.us/j/71089169948?pwd=Ro0tcRftxDwC3Gh9gkNZAAbDlLVQHb.1
https://us02web.zoom.us/j/3113051163?pwd=a0l5NFZ4OHVsWFFYU21lclZscmp2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/87960657736?pwd=YlhvbTZwMmRTc3MybVl1dU5KWUVZZz09
https://us04web.zoom.us/j/75197077148?pwd=kxqPYUVel3H3aBY2bcNZXe01jqQupu.1
https://us02web.zoom.us/j/83058294663?pwd=RUJ5MTFMQUZuUlZyd2dxTno2SlgwUT09
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