
КОНТАКТИ КАФЕДРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:

+38 (0512) 76-55-78

* dns.chnu@gmail.com

Вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Україна, 54003

Вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10, каб. 10-321

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
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ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могилиімені Петра Могили

Галузь знань:

25 «ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА,

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»

Спеціальність: 

256 «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА»

Освітня програма:

«НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» (ЗА ОКРЕМИМИ 

СФЕРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ)

ьпотужний професорсько-викладацький склад;

ьпрограми студентських закордонних стажувань;

ьможливість навчання на магістерських програмах у ЧНУ та за

ьзручний графік навчання;

ьактивне студентське життя.

   кордоном;

ьсучасна навчальна база;

Про факультет політичних наук

ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• найвищий статус – національний університет;

• державна форма власності;

• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук;

• наймолодший середній вік викладачів;

• освітні програми відповідають світовим стандартам;

• сучасні інформаційні технології навчання (система дистанційного навчання Moodle);

• можливість індивідуальної траєкторії навчання, вільного вибору предметів 

  та самореалізації;

• перспектива навчання і стажування в понад 70 іноземних університетах-партнерах;

• забезпечення працею за допомоги Центру сприяння працевлаштуванню.

• активна асоціація випускників.



      їх потреб та вимог до майбутніх робітників;

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (ЗА ОКРЕМИМИ 
СФЕРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ)» 

Ш розрахована на 2 рівні вищої освіти: бакалаврський і магістерський;

Ш поєднує теоретичні засади та практичну діяльність у галузі професійної підготовки;

Ш безпекових структур приватного бізнесу; 

 

КАФЕДРА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ГОТУЄ ПРАЦІВНИКІВ:

Ш Національної поліції; 

Ш фахівці з вирішення традиційних, міждержавних і транснаціональних конфліктів;
Ш інспектори правоохоронних органів;
Ш фахівці з інформаційних технологій;
Ш інспектори прикордонної служби;
Ш фахівці з організації інформаційної безпеки;
Ш інспектори воєнізованої охорони;
Ш фахівці із дізнання;
Ш приватні детективи.

НАШІ ВИПУСКНИКИ - ЦЕ:

Ш інших державних установ. 

Ш забезпечує формування необхідних професійних компетентностей у здобувачів;
Ш враховує спеціальні вимоги до рівня освіти здобувачів сфери безпеки;

     виробництва).

 

Ш Державної міграційної служби; 

 

Ш відповідає вимогам стандарту вищої освіти України зі спеціальності «Національна безпека»;

Ш розроблена за участю стейкхолдерів (потенційних працедавців) із урахуванням

Ш уможливлює навчання за дуальною формою здобуття освіти (навчання в умовах

 

Ш Служби безпеки України; 

Ш підрозділів територіальної оборони МО України;

Ш структур Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 

Ш захисних та охоронних служб;

 

 

Ш затребуваність і конкурентоспроможність;

Ш пільговий вступ для учасників АТО;

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
  

Ш можливість працевлаштування під час навчання;
Ш перспектива продовжити навчання на магістерській програмі;
Ш заочна форма навчання та можливість професійної перепідготовки звільнених у

Ш можливість працювати як в Україні, так і за її межами.

Ш доступна вартість контракту; 

      запас військових ЗСУ та інших силових структур;

      силових структур;

 

Ш можливість перекваліфікації для кадрових військовослужбовців та представників

      офіцерське звання.

 

забезпечується військовою кафедрою, 
можливість отримати впродовж 2-х років 

військово-облікову спеціальність та перше

 

КОМФОРТНІ УМОВИ

ьконференції, диспути й дебати;

ьтематичні вечірки, квести й кіноклуби.

ьвласна газета та телебачення;

 

ьучасть у міжнародних проєктах, 
обмінах, літніх школах;

ьгурток;

12 сучасних комфортних будівель, 
швидкісний інтернет, стадіон, водна 

станція, картинна галерея, культурно-
мистецький центр, 2 їдальні, 

4 гуртожитки, система автономного 
опалення.

ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ВМІННЯ

 

 

ПРАКТИКА

на базі секторів, управлінь, державних та 
приватних організацій, що виконують 

безпекові функції.

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

 

спеціальна підготовка щодо зберігання, 
носіння, застосування і використання          

   вогнепальної зброї, професійна бойова 
підготовка.

 

ьУніверситетом ім. М. Коперника в

ьСілезьким університетом в Катовицях; 

 

ьУніверситетом ім. Адама Міцкевича в

Поглиблене вивчення англійської мови 
(окремі дисципліни викладаються 
англійською). Можливість вивчення 
німецької, польської, іспанської, 
французької мов тощо.

ьЯгеллонським університетом;

ьВармінсько-Мазурським університетом

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра національної безпеки 
співпрацює з  Військовою академією у 
Варшаві та іншими польськими 
університетами, які готують фахівців з 
національної безпеки: 

   Познані;

   Торуні;

ьУніверситетом ім. М. Кюрі-Склодовської

ьВроцлавським університетом; 

   Ченстохові; 

ьіншими військовими і цивільними
   інституціями закордону.

ьУніверситетом м. Жешів; 

   в Любліні; 

ьГуманістично-Природничим

ьҐданським університетом; 

   в Ольштині;

ІНОЗЕМНІ МОВИ

   університетом ім. Яна Длугоша в
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