
КОНТАКТИ
Жилінський університет в Жиліні
Факультет техніки безпеки
Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina
тел.: +421 (41) 513 66 01
e-mail: studijne@fbi.uniza.sk, dekanfbi@fbi.uniza.sk www.fbi.uniza.sk

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтеся до навчального відділу:
тел.: +421 (41) 513 66 05, +421 (41) 513 66 06

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами:
Валерія Моріцова (Mgr. Valéria Moricová, PhD.)
тел.: +421 (41) 513 67 31
e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2020/2021

НАЗВА БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ДЕННЕ НАВЧАННЯ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ*
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ

Управління безпекою Управління безпекою
Безпека і захист критичної інфраструктури Безпека і захист критичної інфраструктури
Кризовий менеджмент Кризовий менеджмент
Рятувальні служби Рятувальні служби

* дистанційне навчання є платним, вартість 500 € за один академічний рік

Детальну інформацію про освітні програми:
• навчальні плани,
• інформаційні аркуші предметів
знайдете на http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ
Факультет техніки безпеки
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 ОЧІКУВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ НА 1 КУРС

БАКАЛАВРСЬКЕ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ
ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ

Управління безпекою / Науки про безпеку 75 15
Безпека і захист критичної інфраструктури / Науки про безпеку 25 15
Кризовий менеджмент / Науки про безпеку 25 15
Рятувальні служби / Науки про безпеку 75 15
ВСЬОГО 200 60

У випадку незначної кількості абітурієнтів факультет залишає за собою право освітню програму на наступний академічний 
рік не відкрити, натомість вступникам буде запропоновано іншу освітню програму за тією самою або подібною спеціальністю.

 УМОВИ ПРИЙОМУ

Головна умова прийому
Головною умовою прийому на бакалаврське навчання (освітню програму першого рівня) є отримання повної середньої 
освіти або повної середньої професійної освіти (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). Освіта іноземного абітурієнта, 
який закінчив середній навчальний заклад за кордоном, є порівнювальною з освітою, здобутою в Словацькій Республіці. 
Абітурієнт, який середню освіту здобув за кордоном, окрім заяви на навчання в університеті зобов’язаний не пізніше дня запису 
на перший курс надати рішення про визнання закордонного документу про повну середню освіту, видане уповноваженою 
установою в Словацькій Республіці.

Інші умови прийому

1. Без вступного іспиту
a)  будуть прийняті випускники гімназій, у котрих середній бал з усіх предметів передостаннього року навчання (не випускного) 

не перевищує 1,7;
b)  будуть прийняті випускники закладів середньої професійної освіти, об’єднаних шкіл та коледжів, у котрих середній бал з 

усіх предметів передостаннього року навчання (не випускного) не перевищує 1,5;
c)  будуть прийняті абітурієнти, що у цьому навчальному році склали тести NPS (SCIO) із загальних передумов навчання або 

з математики та досягли принаймні 60-й перцентиль;
d)  будуть прийняті випускники середніх шкіл, що протягом навчання у старших класах посіли призові місця на олімпіадах, 

взяли участь у SOČ або міжнародних і національних змаганнях у галузях, пов’язаних зі змістом освітньої програми, та 
посіли одне з перших 5 місць.

Для прийняття без вступного іспиту достатньо виконання однієї з умов наведених вище в пунктах від а) до d). Усі інші 
абітурієнти мають скласти вступний іспит.

2. Вступний іспит
Абітурієнти, що не відповідають умовам прийняття без вступного іспиту, складають письмові тести на загальні знання. Тест 
на загальні знання перевіряє основні передумови та здібності, які студент потребує для успішного навчання в університеті. 
Тест складається з трьох частин: кількісна частина (прості математичні задачі, аналітичне та логічне мислення, судження, 
умовивід), вербальна частина (вміння аналізувати мовні засоби словацької мови з точки зору граматичних, лексичних, 
стилістичних властивостей, значення та форма в лексиці) і загальна суспільна обізнаність (орієнтація в поточних 
вітчизняних та закордонних подіях).
Абітурієнти будуть прийматися на підставі результату вступних іспитів у рейтинговому порядку за загальною кількістю 
отриманих балів, поки всі вільні місця не будуть заповнені. Остаточне рішення про результат процедури прийому приймає 
декан факультету на підставі пропозиції приймальної комісії. Декан є уповноважений доповнити склад прийнятих студентів на 
освітню програму 1-го року бакалаврського навчання, до наповнення очікуваної кількості, з числа абітурієнтів, які відповідали 
умовам прийому на іншу освітню програму бакалаврського навчання, але були неприйняті через недостатню кількість місць 
на вибраній спочатку освітній програмі.
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За деякими освітніми програмами бакалаврського навчання у випадку вільних місць факультет буде проводити другий раунд 
набору абітурієнтів. Список освітніх програм бакалаврського навчання для другого раунду вступної кампанії, термін подання 
заяви на навчання та термін проведення процедури прийому будуть оприлюднені до 19.06.2020. Умови прийому та формат 
процедури прийому на бакалаврське навчання у другому раунді залишаються незмінні.

3. Для навчання на факультеті необхідне письмове та усне володіння словацькою або чеською мовою.

 ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Для іноземних абітурієнтів діють умови прийому як для абітурієнтів зі Словацької Республіки.
Іноземні студенти, які навчаються мовою, іншою, ніж державна, платять за навчання відповідно до умов, вказаних у § 92 
абзаці 8 Закону про вищі навчальні заклади. Плата за навчання встановлюється директивою Жилінського університету 
та оприлюднюється на веб-сторінці університету. Для іноземних студентів, які навчаються словацькою мовою, навчання 
є безкоштовним. Абітурієнти з Чехії можуть для подання заяви використати бланк дійсний в Чеській Республіці. Від абітурієнтів, 
що вільно не володіють словацькою або чеською мовами, вимагається проходження курсу мовної підготовки (є можливість 
курсу словацької мови на Жилінському університеті). Для іноземних абітурієнтів, прийнятих на підставі міжнародних угод, 
білатеральних договорів або для стипендіатів уряду Словацької Республіки діють умови вказані у відповідних документах.

 ЗАЯВА

Для навчання на бакалавраті Факультету техніки безпеки достатньо однієї заяви із зазначеною послідовністю 
освітніх програм залежно від уподобань абітурієнта. У разі зацікавленості в обох формах навчання (денній та 
дистанційній), слід подати дві заяви та дворазово сплатити збір за процедуру прийому.
Заява заповнюється на спеціальному бланку «Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň» або за допомогою онлайн 
сервісу в електронній формі. Електронну заяву абітурієнт може заповнити на веб-сторінці Жилінського університету  
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php або на порталі ВНЗ https://prihlaskavs.sk/sk/.
Навіть у випадку електронної заяви, необхідно її роздрукувати, підписати та разом з необхідними додатками і квитанцією про 
сплату збору відправити поштою в зазначені терміни на адресу факультету, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina.
Абітурієнтові буде повідомлено про необхідність доповнення пакету документів, якщо разом із заявою будуть надані не всі 
необхідні документи.
У випадку неучасті або неуспішної участі у процедурі прийому сума сплаченого збору не повертається.
Якщо абітурієнт хоче взяти участь у вступній кампанії на кількох факультетах Жилінського університету, подавати заяву 
і сплачувати відповідний збір треба окремо для кожного факультету.

Додатки до заяви на бакалаврське навчання:
1. резюме;
2. квитанція про сплату збору за процедуру прийому;
3. копії табелів успішності за роки навчання в старших класах.
Після складення матури (випускного іспиту в середній школі), вступники мають надіслати факультету копії свідоцтва про 
повну середню освіту (атестату) і табеля успішності за останній рік навчання до терміну, про який повідомляється кожному 
абітурієнтові в письмовій формі.

Збір за процедуру прийому:
20 € потрібно сплатити на адресу: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
банківська установа: Štátna pokladnica
номер рахунку IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933
константний символ: 0308
змінний символ: 10931 – бакалаврське навчання
Спосіб оплати:  платіж можна здійснити перерахуванням з банківського рахунку або поштовим 

переказом на вище зазначений рахунок.
Квитанція про оплату: квитанцію про оплату надіслати на адресу факультету разом із заявою.
 



4

Плата за навчання – згідно із законодавством про вищу освіту. Інформацію про розмір плати за навчання за відповідний 
академічний рік Жилінський університет в Жиліні у встановлені строки оприлюднить на веб-сайті.

При оплаті збору з країн-членів ЄС, ЄЕЗ, з територій, що вважаються складовою частиною ЄС (ст. 299 Римського договору), 
та з країн, які приєдналися до SEPA, слід використовувати BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933.

 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей Термін подання заяви на навчання Термін проведення процедури прийому
12.02.2020 о 10:00 до 31.03.2020 10.06.2020

 ПРОЖИВАННЯ

Усі студенти першого курсу бакалаврського навчання мають право на поселення у гуртожитку згідно з внутрішніми 
постановами університету. Плата за гуртожиток: 41 € - 51 €/місяць.

 ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні.  
Вартість однієї комплексної порції: 1,10 € – 2,40 €.

 СТИПЕНДІЇ

Студенти усіх освітніх програм можуть отримати мотиваційну (висока успішність, виняткові досягнення) стипендію відповідно 
до встановлених критеріїв.

 МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ БАКАЛАВРАТУ

Можливість подальшого навчання на інженерському рівні (другий рівень вищої освіти) на Факультеті техніки безпеки 
Жилінського університету в академічному році 2020/2021 за освітніми програмами – «Управління безпекою», «Безпека 
і захист критичної інфраструктури», «Кризовий менеджмент» та «Рятувальні служби» (детальну інформацію про освітні 
програми розміщено на веб-сторінках університету). Після завершення навчання бакалаврського рівня необхідно перевірити 
актуальний перелік пропонованих освітніх програм на конкретний академічний рік.

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

БАКАЛАВРСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
(спеціальність «Науки про безпеку»)
Навчання спрямоване на університетську підготовку професіоналів, що надають послуги у сфері безпекової охорони 
матеріального чи нематеріального майна громадян, фізичних осіб, юридичних осіб, населених пунктів та держави від 
впливу загроз безпеці, спроможних пропонувати та використовувати інтегровані системи електронної охорони об’єктів. 
Випускники здобудуть знання з відповідних технічних, економічних та суспільних наук та вміння застосовувати їх в умовах 
управління безпекою.
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БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАТРУКТУРИ
(спеціальність «Науки про безпеку»)
Навчання спрямоване на університетську підготовку професіоналів у галузі захисту критичної інфраструктури з наголосом 
на енергетику, транспорт та основи інформаційно-комунікаційних технологій. Випускники спроможні пропонувати та вживати 
запобіжні заходи, вести моніторинг та аналізувати розвиток ризикових і кризових чинників, підготовлювати адекватну реакцію 
на виникаючі кризові події, управляти безперервністю роботи елемента критичної інфраструктури та здійснювати ефективне 
відновлення систем.

КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(спеціальність «Науки про безпеку»)
Навчання спрямоване на університетську підготовку професіоналів, які можуть працевлаштуватися у державному управлінні, 
на підприємствах та фірмах у сфері аналізу ризиків та можливих кризових ситуацій, їх моніторингу, підготовки документів для 
кризового планування, обробки кризових планів та управління кризами. Випускники мають освіту з відповідних економічних, 
технічних та суспільних наук та їх прикладного застосування. Вони можуть працевлаштуватися у сфері державної оборони, 
цивільного захисту населення, охорони громадського порядку та інших.

РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ
(спеціальність «Науки про безпеку»)
Навчання спрямоване на університетську підготовку професіоналів, які спроможні виконувати профілактичні адміністративно-
управлінські, рятувальні та ліквідаційні завдання з протипожежного захисту в структурах державного управління, у виробничих 
та господарських організаціях, у пожежно-рятувальних підрозділах. Вони можуть здійснювати спеціалізовану діяльність щодо 
здійснення державного пожежного нагляду, виконувати функції у пожежних підрозділах, працювати фахівцями з пожежної 
охорони в промислових галузях та господарських комплексах Словацької Республіки.
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  ТЕРИТОРІЯ ЖИЛІНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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PRIEVIDZA

BRATISLAVA
N

HLAVNÝ 
VSTUP

Rosina
MARTIN

Vlčince
MARTIN
BRATISLAVA

ПОЛІКЛІНІКА

OC KAUFLAND

OC ATRIUM  
DUBEŇ

ЗАКЛАД 
РОЗМІЩЕННЯ 
HLINY 
(ГУРТОЖИТКИ)

AA Ректорат
BF  Факультет експлуатації, економіки транспорту та 

сполучень
BA Машинобудівний факультет
VUD Транспортно-дослідний інститут
UK Бібліотека університету
PP Дослідний завод
BD Факультет електротехніки та інформаційних технологій
AE Факультет будівництва
RA Факультет управління та інформатики
AC Факультет гуманітарних наук
VA, VB Університетський науковий парк
VC Науково-дослідний центр
AC CETRA – Інститут транспорту

AA Інститут конкурентоспроможності та інновацій
AA  Національна служба електронного співробітництва 

навчальних закладів
UPC Університетський пастирський центр
UTV Інститут фізичного виховання
CeIKT Центр інформаційних та комунікаційних технологій
EDIS EDIS – Видавничий центр
DA – DH Заклад розміщення Veľký Diel (гуртожитки)
NM Заклад харчування – Nová menza (Нова їдальня)
HB Господарський блок
T1 Гімнастичний зал
Факультет техніки безпеки, Інститут безперервної освіти та 
Інститут експертних досліджень та освіти розміщені в центрі 
міста (Ul. 1 mája 32)

Na Veľký Diel

Vysokoškolákov

Univerzitná

GPS 49°12′8,26″N 18°45′23,6″E

AA

BF

BG

VB

VA

BI

BE
BD

BC

BJ

VC

PP

BA

BB
VUD

PB

RB

RC

RA

PA

AB

AC

AD

AFAE

AS

UTV HB

UK
DG

DH

T1

DE

DF DD

DC

DB
DA

NM

EDIS

AR

CeIKT

CEIT

UPC

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ


