МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

КАФЕДРА
"ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА
ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА"

КАФЕДРА
"ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА
ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА"

КАФЕДРА
"ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА
ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА"

Здійснює підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
БАКАЛАВР З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
денної та заочної форми навчання
галузь знань 26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»
спец. 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

Здійснює підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
БАКАЛАВР З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
денної та заочної форми навчання
галузь знань 26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»
спец. 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

Здійснює підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
БАКАЛАВР З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
денної та заочної форми навчання
галузь знань 26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»
спец. 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

Випускники кафедри зможуть успішно
працювати в Україні на первинних посадах:
 черговий
оперативний
(заго-

Випускники кафедри зможуть успішно
працювати в Україні на первинних посадах:
 черговий
оперативний
(заго-

Випускники кафедри зможуть успішно
працювати в Україні на первинних посадах:
 черговий
оперативний
(заго-

ну,центрального командно-диспетчерського

ну,центрального командно-диспетчерського

ну,центрального командно-диспетчерського

пункту, оперативно-рятувальної служби ци-

пункту, оперативно-рятувальної служби ци-

пункту, оперативно-рятувальної служби ци-

вільного захисту та ін.);

вільного захисту та ін.);

вільного захисту та ін.);

 інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;
 фахівець з радіаційного та хімічного захисту;
 фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
 інспектор з охорони праці.

 інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;
 фахівець з радіаційного та хімічного захисту;
 фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
 інспектор з охорони праці.

 інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;
 фахівець з радіаційного та хімічного захисту;
 фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
 інспектор з охорони праці.

Кожний майбутній випусник кафедри
отримує як мінімум кілька пропозицій про
працевлаштування.

Кожний майбутній випусник кафедри
отримує як мінімум кілька пропозицій про
працевлаштування.

Кожний майбутній випусник кафедри
отримує як мінімум кілька пропозицій про
працевлаштування.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою: Кременчук, вул. Першотравнева
20, корпус 7, 5 поверх, ауд.7502, кафедра «Охорона
праці, цивільна та промислова безпека»;
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- на сайті кафедри: http://bgd.kdu.edu.ua/uk
Адреса приймальної комісії університету: вул. Першотравнева, 20, кім. 2101, тел. (05366) 3-20-02.
Web-сайт університету www.kdu.edu.ua
Facebook - www. facebook.com/pk.krnu
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