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1702 Цивільна безпека 7.170203001 Пожежна безпека 0 50 0

Рішення АК від 03.06.2014 р., 

протокол №109

(наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л)
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26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека

Наказ МОН України від 

19.12.2016 №1565
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Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти

За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266

(у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року))

Підвищення кваліфікації державних службовців II–VII категорій посад у сфері цивільного захисту у 

галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 300

Наказ МОН України від 

19.12.2016 №1565

Всього на рік (осіб)

Перепідготовка спеціалістів

Рішення Акредитаційної 

комісії від 27.12.2012 р., 

протокол № 100 (наказ 

МОНмолодьспорт України від 

04.01.2013 р. № 1л);

Підвищення кваліфікації державних службовців V–VII категорій посад, керівників державних 

підприємств, установ і організацій ДСНС України за напрямом 07 "Управління та адміністрація" 300
Всього на рік (осіб)

50

Підвищення кваліфікації державних службовців II–VII категорій посад у сфері цивільного захисту у 

галузі знань 1501 "Державне управління"     

Наказ МОН України від 

19.12.2016 №1565

850

Рішення АК від 03.06.2014 р., 

протокол №109

(наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л)

500

Рішення АК від 30.06.2015 р., 

протокол №117

(наказ МОН України від 

03.07.2015 №1683л)

300

Рішення АК від 27.12.2012 р., 

протокол №100

(наказ МОНмолодьспорт 

України від 04.01.2013 №1л)

Ліцензований обсяг

150

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Всього на рік (осіб)

Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

300

Рішення Акредитаційної 

комісії від 25.11.2014 р., 

протокол № 113 (наказ МОН 

України від 05.12.2014 р. № 

3090л);

Підвищення кваліфікації державних службовців V–VII категорій посад, керівників державних 

підприємств, установ і організацій МНС України за напрямом 1501 "Державне управління"

Інші види освітньої діяльності

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів

згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей , за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та 

ліцензованого обсягу (таблиця "Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензованої обсяги" та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

19.12.2016 №1565  "Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 

напрямів та спеціальностей", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за №20/29888 (далі - наказ №1565)

№

з/п
Шифр галузі знань Назва галузі знань

Всього на рік (осіб)

Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів 

України

Всього на рік (осіб)

Всього на рік (осіб)

Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби 

цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 26 "Цивільна 

безпека"

850

Наказ МОН України від 

19.12.2016 №1565

Всього на рік (осіб)

№

з/п

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, від 13.12.2006 р. № 1719, від 27.08.2010 р. № 787)

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (протокол АКУ, 

наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної 

спеціальності)

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

6

Шифр галузі знань Назва галузі знань

Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби 

цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 1702 

"Цивільна безпека"

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Інші види освітньої діяльності

Перепідготовка спеціалістів

Підстава

Всього на рік (осіб)

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека

наказ МОН України від 

26.10.2017 №216-л 

Місце провадження освітньої діяльності:

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

04074, місто Київ, вул. Вишгородська, 21

Дата і номер попередніх рішень:

Рішення ДАК від 24.02.2004 р., протокол № 49 (наказ МОН України від 09.03.2004 р. № 183);

Рішення ДАК від 27.02.2007 р., протокол № 65 (наказ МОН України від 07.03.2007 р. № 421-Л);

Рішення ДАК від 26.06.2007 р., протокол № 67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. № 1843-Л);

Рішення ДАК від 04.06.2009 р., протокол № 78 (наказ МОН України від 09.07.2009 р. № 2673-Л);

Рішення Акредитаційної комісії від 27.12.2012 р., протокол № 100 (наказ МОНмолодьспорт України від 04.01.2013 р. № 1л);

Рішення Акредитаційної комісії від 03.06.2014 р., протокол № 109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р. № 2323л);

Рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642л);

Рішення Акредитаційної комісії від 25.11.2014 р., протокол № 113 (наказ МОН України від 05.12.2014 р. № 3090л);

Рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015 р., протокол № 117 (наказ МОН України від 03.07.2015 р. № 1683л);

наказ МОН від 26.10.2017 р. № 216-л

№

з/п
Шифр галузі знань

Код напряму 

підготовки, 
Назва галузі знань

Найменування напряму 

підготовки, 
Ліцензований обсяг

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (протокол АКУ, 

30

Підготовка магістрів


