
До складу НДЦ університету, входять в теперішній час, ВОНДР, науковий відділ з 

проблем ЦЗ та ТЕБ, НДЛ екстремальної та кризової психології. 

Науковий потенціал університету досить потужний: більше 40 докторів наук, близько 200 

кандидатів наук,  професорів та  доцентів, старших дослідників. Щорічно співробітниками 

університету захищається  3 докторських та близько 10 кандидатських дисертацій та 

виконується понад 70 НДР (9- за замов. ДСНС) 

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру та ад’юнктуру за 

5-ма спеціальностями, що про ліцензовані (галузь знань – Цивільна безпека: спеціальності 

261- ПБ та 263 – ЦЗ, 183- ТЗНС, 053 – Психологія та 281 – Публічне управління та 

адміністрування). 

В цілому, в докторантурі, ад’юнктурі університету проходять підготовку 4 докторанта  та 

58 ад’юнктів та аспірантів. З метою захисту дисертаційних досліджень в університеті 

функціонують 4 спеціалізовані Вчені ради з розгляду кандидатських та докторських 

дисертацій за 6-ма спеціальностями. 

Одним із вагомих та важливих напрямків наукової діяльності є патентна діяльність. 

Тільки за останні 2 роки університетом подано 117 заявок та отримано 94 патенти на 

винаходи та корисні моделі. Вперше в Україні у 2018 році , а 2019 вдруге проведений 

Відкритий конкурс на кращий патент у сфері ЦЗ та ПБ, присвячений дню винахідника та 

раціоналізатора України (який відмічається у 3-ю суботу вересня). 

Підтвердження статусу Національного закладу вищої освіти вимагає постійно 

підвищувати свої позиції  в національних та міжнародних рейтингових системах. 

Протягом 2018-2019 років науковцями вишу опубліковано більше 100 статей в науко 

метричних базах Scopus та  Web of  Science. Індекс Гірша становить – 10. 

3 наукових видання університету («Проблеми надзвичайних ситуацій», «Вісник  НУЦЗУ. 

Серія «Державне управління», науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна 

безпека» активно індексуються закордонними науко метричними базами Index Copernicus, 

Ulrichweb, RePEc, Academic Research, Index Google Scolar, Open Aire та включені до 

переліку наукових фахових видань України категорії «Б». 

Окреме місце в науковій діяльності університету належить НДЛ екстремальної та кризової 

психології, яке було створене у 2006 році. Основним завданням лабораторії є науково-

методичне та психолого - прикладне забезпечення діяльності ДСНС. Саме ці науковці 

започаткували надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в осередку 

надзвичайної ситуації. Науковці лабораторії досконало володіють методологією тренінгу, 

розробляють і апробовують тренінгові програми як для працівників ризиконебезпечних 

професій, так і для населення , яке постраждало в НС. 

В листопаді 2018 року урочисто відкрито Центр впровадження психотренінгових 

технологій. 

Безумовно, основою наукової діяльності ЗВО є створення передумов для наукового 

зростання здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках відповідного товариства та 

саме молоді науковці в 2018/2019 н.р. посіли 56 призових місць та отримали дипломи 

переможців з різноманітних галузей науки на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт. 

Щорічно за результатами завершених НДР та захищених дисертаційних досліджень 

видається близько 15 монографій. 


