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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО РЕКТОРА НУЦЗУ
Шановні колеги!
Національний
університет
цивільного захисту України –
провідний вищий навчальний заклад Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, заснований
у 1928 році. За роки свого існування
випустив
понад
22
тис.
висококваліфікованих фахівців. В
університеті
здійснюється
підготовка курсантів і студентів за
наступними спеціальностями: "Пожежна безпека", "Охорона праці",
"Цивільний захист", "Екологічна
безпека", "Психологія", "Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Охорона праці у сфері цивільного захисту", "Управління пожежною
безпекою", "Хімічна технологія", "Управління у сфері цивільного захисту".
Навчальний заклад має тісні зв’язки з профільними навчальними закладами Росії, Білорусі, Азербайджану, Німеччини, Польщі, Угорщини,
Болгарії, з якими налагоджено тісну співпрацю.
Наукова діяльність спрямована на:
– фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі пожежної
безпеки, цивільного захисту, екстремальної та кризової психології, охорони
праці, раціонального природокористування та екології, хімічних технологій,
державного управління у надзвичайних ситуаціях;
– підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (докторів
і кандидатів наук) за науковими спеціальностями: 21.06.02 "Пожежна безпека", 21.02.03 "Цивільний захист", 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах", 25.00.02 "Механізми державного управління";
– науково-практичних заходів (конференції, семінари, круглі столи,
виставки);
– створення наукової, навчально-методичної та довідкової літератури.
Університет виступає новатором у напрямі досліджень державного
управління у сфері цивільного захисту. Вісник Національного університету
цивільного захисту України (Серія "Державне управління") тільки починає
своє становлення як науковий збірник, де публікуються результати наукових досліджень з гостроактуальних питань та проблем розвитку і впровадження механізмів державного управління у сфері підготовки конкурентнос3

проможних фахівців цивільного захисту, вдосконалення механізмів
управління вищими навчальними закладами системи ДСНС України, державного регулювання екологічного захисту, розробки механізмів державної
стратегії запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків.
Збірник відкрито для розміщення публікацій всіх, хто працює за цими
напрямами науки, та запрошує до співробітництва, тому що обмін думками
та спільне визначення оптимальних шляхів просування вперед, робить
збірник наукових праць є своєрідним компасом, що допомогає відшукати
єдино вірний шлях.
На сторінках збірника поряд з поважними вченими та заслуженими
науковцями мають можливість виступити аспіранти та здобувачі,
дослідники початківці та практики.
З найкращими побажаннями
ректор Національного університету
цивільного захисту України,
професор
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