
 

До уваги випускників! 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

оголошує набір юнаків та дівчат на навчання до вищих навчальних закладів ДСНС України у 2018 році 

Відповідно до кваліфікаційного й освітнього рівня фахової спрямованості та специфіки підготовки кадрів для підрозділів оперативно-рятувальної служби на денну форму навчання 

приймаються особи рядового складу оперативно-рятувальної служби, а також цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років. 

Прийом до навчальних закладів здійснюється за конкурсом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань. 

Організація проведення конкурсу сертифікатів визначається приймальними комісіями навчальних закладів. Випробування з оцінки рівня фізичної підготовки на перший курс денної 

форми навчання є обов’язковим для всіх категорій вступників. 

Основні напрямки підготовки 

 

Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

www.ldubgd.edu.ua  

Національний університет 

цивільного захисту України 

 www.nuczu.edu.ua  

Черкаський інститут пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України 

www.fire.ck.ua 

Цивільна безпека 

Цивільний захист 

Охорона праці 

Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт 

Телекомунікаційні системи в управлінні 

Пожежна безпека 
Пожежна безпека 

Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи 

Психологія 
Екстремальна та кризова психологія 

Робота з персоналом 

Екологія Екологічна безпека 

 

Хімічні технології та інженерія Радіаційний та хімічний захист 

Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

Державна безпека 

 

Безпека державного кордону 

Забезпечення військ (сил) 

Військове управління (за видами 

збройних сил) 

Озброєння та військова техніка 

Хімічна та 

біоінженерія 

Хімічні технології та інженерія   

Біотехнології та біоінженерія   

Біомедична інженерія 

Інформаційні 

технології 
Системний аналіз 

Іспит з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня і складається першим (підтягування на перекладині, біг на 100 м.. біг на 1000 м.). Вправа з бігу на 1000 м виконується 

останньою. Звільняються від складання вступних іспитів з фізичної підготовки з виставленням в екзаменаційному листі та відомості «200 балів» («12 балів») особи, які мають спортивні 

звання майстра спорту. Майстра спорту міжнародного классу та заслуженного майстра спорту з усіх видів єдиноборств,багатоборств, важкої і легкої атлетики, військово-прикладних та 

службово-прикладних видів спорту. 

З питань оформлення документів звертатись до Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 69/1  тел. 400-83-67; 

 050-706-42-22; 098-442-19-74; 095-411-75-30 

 

http://fire.ck.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 


