Перелік документів для вступу на заочну форму навчання:
До приймальної комісії необхідно надати у картонній папці для
паперів на шнурівках:
1. Заяву на ім’я начальника інституту (заповнюється в інституті).
2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту
(документ про здобутий освітній ступінь) і додаток до нього та їх копії;
3. Медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірена копія);
4. 6 фотокарток розміром 3х4;
5. Ідентифікаційний код (ксерокопія);
6. Паспорт (ксерокопія сторінок 1,2,11);
7. Сертифікати ЗНО 2017-2019 років (окрім осіб, яким надано право
вступу за результатами вступних випробувань);
8. Документ, який підтверджує право на зарахування на пільгових умовах;
9. 10 марок для конвертів по Україні;
10. Співробітники ДСНС України надають рапорт, завізований начальником
головного управління (управління) з дозволом на вступ до інституту.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Навчальні справи вступників, які вступають на місця за державним
замовленням направляються до приймальної комісії підрозділами з
питань роботи з персоналом ГУ (У) ДСНС України в областях та
м. Києві.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Терміни подання документів та проведення вступних випробувань:
1. Для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю 081
«Право»:
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 "Право" на основі здобутого ступеня вищої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста: реєстрація для складання
єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного
випробування вступників розпочинається 13 травня та закінчується о 18:00
03 червня; складання додаткових фахових вступних випробувань для
вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки), розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня; прийом
заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня для
осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного випробування; прийом заяв та документів

розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня для осіб, які вступають
на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень
може подаватись довідка про завершення навчання); основна сесія єдиного
вступного іспиту проводиться 02 липня (додаткова сесія проводиться в
строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 04
липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським
центром оцінювання якості освіти); вступні іспити у НУЦЗ України у
випадках, визначеними цими Правилами прийому, проводяться за графіком
основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного
випробування; додаткові фахові вступні випробування для вступників, які
вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного
рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже
склали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування
проводяться з 05 липня по 26 липня.
2. Для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю 053
«Психологія»:
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 053 "Психологія": реєстрація вступників для складання
єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 13 травня та
закінчується о 18:00 03 червня; складання додаткових фахових вступних
випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня;
прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня
для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та
фахового вступного випробування; прийом заяв та документів
розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня для осіб, які вступають
на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень
може подаватись довідка про завершення навчання); основна сесія єдиного
вступного іспиту проводиться 02 липня (додаткова сесія проводиться в
строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);
вступні іспити з іноземної мови в НУЦЗ України у випадках, визначених
цими Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного
вступного іспиту; фахові вступні випробування, а також додаткові фахові
вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), і вже склали єдиний вступний іспит
проводяться з 05 липня по 26 липня.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 053 "Психологія" на основі здобутого ступеня вищої освіти
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з 01 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,
отримані впорядку, передбаченому в пунктах 4.5, 4.6. Правил прийому, або
результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з
іноземної мови, складених у НУЦЗ України у передбачених Правилами
прийому випадках.

-

-

3. Для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальностями
261 «Пожежна безпека» та 263 «Цивільна безпека»:
прийом заяв і документів від вступників, які вступають на місця за
державним замовленням (направляються до приймальної комісії
підрозділами з питань роботи з персоналом (кадрами)) та від вступників,
які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
(подаються вступниками безпосередньо до приймальної комісії) – з 09
липня до 16 серпня 2019 року;
фахові вступні випробування та оголошення їх результатів (незалежно
від джерел фінансування навчання) – з 27 серпня до 30 серпня 2019 року;
оприлюднення рейтингового списку вступників (незалежно від джерел
фінансування навчання) - до 10:00 31 серпня 2019 року.
4. Для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальностями 261
«Пожежна безпека» та 263 «Цивільна безпека»:
Етапи вступної кампанії
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)*
Прийом заяв від осіб, які вступають для здобуття
ступеня бакалавра за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб (крім іноземців та осіб без
громадянства), розпочинається
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на
основі результатів співбесіди, вступних іспитів,
закінчується
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для
здобуття ступеня бакалавра за рахунок коштів фізичних,

Терміни
до 20 серпня 2019
року
з 24 липня 2019
року
22 серпня 2019
року

юридичних осіб (крім іноземців та осіб без
громадянства) і які вступають тільки за результатами
зовнішнього незалежного 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
Співбесіди з особами, які вступають на навчання для
здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та
юридичних осіб, проводяться
Вступні іспити з особами, які вступають на навчання для
здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та
юридичних осіб, проводяться
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
Вступники, які вступають за направленнями органів і
підрозділів цивільного захисту і отримали рекомендації
до зарахування на місця державного замовлення,
повинні виконати вимоги до зарахування
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення
списку рекомендованих вступників, які вступають на
місця за кошти фізичних та юридичних осіб
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні
виконати вимоги до зарахування
Зарахування
вступників,
які
вступають
за
направленнями органів і підрозділів цивільного захисту
на місця державного замовлення, відбувається
Зарахування вступників, які отримали рекомендації до
зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних
осіб, відбувається

22 серпня 2019
року
з 27 серпня по 30
серпня 2019 року
з 27 серпня по 30
серпня 2019 року
з 27 серпня по 30
серпня 2019 року
не пізніше 18.00
30 серпня 2019
року
до 12.00
31 серпня 2019
року
до 18.00
31 серпня 2019
року
не пізніше 05
вересня 2019 року
не пізніше 1
вересня 2019 року
не пізніше 06
вересня 2019 року

5. Для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальностями 053
«Психологія», 081 «Право» та 101 «Екологія»:
Терміни проведення етапів вступної кампанії для вступників вказаних
спеціальностей співпадають з термінами проведення етапів для осіб, які
вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних
та юридичних осіб зі спеціальностей 261 «Пожежна безпека» та 263
«Цивільна безпека».

ВАРТІСТЬ
підготовки студентів заочної форми навчання на 2019/2020

навчальний рік

Приведена
Термін навчання вартість грн/рік
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Підготовка за освітнім рівнем бакалавра
1. 261 «Пожежна безпека»
4 роки 9 місяців
8 500,00
Спеціальність

2. 053 «Психологія»
2 263 «Цивільна безпека» (цивільний захист)
3.

4 роки 9 місяців

8 500,00

4 роки 9 місяців

8 500,00

4. 263 «Цивільна безпека» (охорона праці)
101 «Екологія, охорона навколишнього
5.
середовища та збалансоване природокористування»
6. 081 «Право»

4 роки 9 місяців

8 500,00

4 роки 9 місяців

8 000,00

4 роки 9 місяців

9 000,00

Підготовка за освітнім рівнем магістра
1 рік 9 місяців
1. 081 «Право»
1 рік 9 місяців
2. 261 «Пожежна безпека»
1 рік 9 місяців
3. 053 «Психологія»
1 рік 9 місяців
4. 263 «Цивільна безпека» (цивільний захист)
5. 263 «Цивільна безпека» (охорона праці)

1 рік 9 місяців

10 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00

Адреса: вул. Онопрієнка 8, м. Черкаси, 18034, тел. (0472) 55-09-72, www.fire.ck.ua

