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1. Загальні положення 
1.1. Дане Положення розроблене відповідно до законодавства 

України, Статуту Національного університету цивільного захисту України і 
визначає правовий статус наукового відділу з проблем цивільного захисту та 
техногенно-екологічної безпеки, його права, завдання, функції і структуру. 

1.2. Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки є структурним підрозділом науково-дослідного 
центру Національного університету цивільного захисту України. 

1.3. Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки безпосередньо підпорядковується проректору з 
наукової роботи – начальнику науково-дослідного центру. 

1.4. У своїй діяльності науковий відділ з проблем цивільного захисту 
та техногенно-екологічної безпеки керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 
України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, а 
також цим Положенням. 

1.5. Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки складається з п’яти осіб (начальника відділу, одного 
головного наукового співробітника, одного провідного наукового 
співробітника, одного старшого наукового співробітника та одного 
наукового співробітника). 

2. Основні завдання 
2.1. Основним завданням наукового відділу з проблем цивільного 

захисту та техногенно-екологічної безпеки є проведення науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт пов’язаних з виникненням, ліквідацією 
та моніторингом надзвичайних ситуацій. 

2.2. Здійснення наукових досліджень з актуальних проблем, що 
пов’язані з організацією та проведенням моніторингу надзвичайних 
ситуацій різного характеру, збиранням та аналітичним опрацюванням 
інформації про прояви екологічної небезпеки, а також інформаційним 
забезпеченням аварійно-рятувальних робіт. 

2.3. Участь у розробленні та виконанні науково-технічних програм, 



спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям та підвищенню 
ефективності проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 

2.4. Розробка новітніх інформаційних технологій моніторингу 
надзвичайних ситуацій, які повинні забезпечити підвищення ефективності 
контролю первинних факторів небезпеки, прогнозування надзвичайних 
ситуацій та їх ліквідацію у разі виникнення. 

2.5. Обґрунтування та розробка за результатами наукових досліджень 
пропозицій та рекомендацій, а також нормативно-правових актів, їх 
впровадження у практичну діяльність органів управління та підрозділів 
ДСНС України. 

2.6. Взаємодія і творче співробітництво з науково-дослідними 
установами та вищими навчальними закладами ДСНС України, з науковими 
установами, вищими навчальними закладами, організаціями і 
підприємствами інших центральних органів виконавчої влади, шляхом 
координації тематики науково-дослідних робіт, що пов’язані з 
прогнозуванням надзвичайних ситуацій, оцінкою їх наслідків та контролем 
за проведенням невідкладних аварійно-рятувальних робіт, спільного 
проведення досліджень та обговорення отриманих результатів, обміну 
науковою інформацією, узагальнення та поширення передового досвіду. 

2.7. Оприлюднення результатів проведених досліджень у фахових 
наукових збірках та монографіях, а також під час науково-технічних і 
науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. 

2.8. Прийняття участі у підготовці наукових і науково-педагогічних 
кадрів за спеціальностями 21.06.02 – Пожежна безпека, 21.02.03 – 
Цивільний захист та 21.06.01 – Екологічна безпека. 

3. Основні функції відділу 
3.1. Наукові дослідження вирішення проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки, підготовка науково-аналітичних оглядів та 
інших матеріалів з питань контролю факторів небезпеки, прогнозування 
надзвичайних ситуацій та підвищення ефективності аварійно-рятувальних 
робіт. 

3.2. Визначення перспективної тематики науково-дослідних робіт в 
галузі організації та реалізації функції цивільного захисту, а також 
контролю за проведенням невідкладних робіт з їх ліквідації. 

3.3. Наукове обґрунтування та розробка пропозицій і рекомендацій 
щодо застосування новітніх інформаційних технологій підтримки реалізації 
функції цивільного захисту та забезпечення техногенно-екологічної безпеки, 
визначення шляхів їх реалізації в практичну діяльність ДСНС України. 

3.4. Експертиза нормативно-правових актів та їх проектів, які 
пов’язані з реалізацією функції цивільного захисту та забезпечення 
техногенно-екологічної безпеки та впровадження отриманих результатів 
органами управління та підрозділами ДСНС України, рецензування 
відповідних науково-дослідних та дисертаційних робіт, дослідно-



конструкторських розробок, прийняття участі в організації та проведенні 
навчань та командно-штабних тренувань, здійснення аналізу їх результатів. 

3.5. Розробка інформаційно-технічних методів забезпечення діяльності 
органів управління та підрозділів ДСНС України щодо захисту населення та 
особового складу від надзвичайних ситуацій. 

3.6. Взаємодія та співробітництво з питань цивільного захисту та 
техногенно-екологічної безпеки, контролю за проведенням невідкладних 
аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій з територіальними управліннями та підрозділами ДСНС України (в 
тому числі під час підготовки та проведення навчань), науковими 
установами та вищими навчальними закладами, організаціями та 
підприємствами, впровадження в їх практичну діяльність результатів 
наукових досліджень відділу. 

3.7. Написання наукових статей та монографій, їх видання, участь у 
роботі науково-технічних і науково-практичних конференцій, семінарів, 
симпозіумів, а також заходах ДСНС України, що пов’язані питаннями 
цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки. 

3.8. Сприяння факультетам і кафедрам, іншим структурним 
підрозділам Університету в науково-інформаційній та пошуковій роботах 
шляхом здійснення у встановленому порядку творчих контактів та 
співробітництва з питань цивільного захисту та техногенно-екологічної 
безпеки. 

3.9. Участь у комплексних та контрольних перевірках за планами 
ДСНС вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ ДСНС 
України. 

3.10. Підготовка ад’юнктів та здобувачів за спеціальностями 
21.06.02 – Пожежна безпека, 21.02.03 – Цивільний захист та 21.06.01 – 
Екологічна безпека. 

3.11. Проведення на госпрозрахунковій основі прикладних наукових 
досліджень за замовленнями фізичних осіб, підприємств та організацій усіх 
форм власності, а також проведення наукових консультацій та інших 
послуг. 

4. Права та обов'язки  
4.1. Посади співробітників відділу займають особи, які мають вчені 

ступені та звання окрім посади наукового співробітника, посаду наукового 
співробітника відділу може займати особа, що має вищу освіту 
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
(спеціаліста). 

4.2. Співробітники відділу мають право: 
– використовувати елементи інфраструктури відділу та Університету; 
– брати участь у розробці пропозицій з удосконалення організації 

роботи наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки; 

– подавати заявки на винаходи та інші результати інтелектуальної 



діяльності; 
– приймати участь в обговоренні питань діяльності відділу; 
– брати участь, у встановленому порядку, в міжнародних, державних, 

регіональних, наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, 
конгресах, з'їздах, симпозіумах. 

4.3. Співробітники відділу повинні: 
– проводити наукові дослідження та приймати участь у впровадженні 

результатів цих досліджень у практичну діяльність ДСНС України; 
– систематично підвищувати свій професійний рівень, 

удосконалювати теоретичні знання, практичний досвід, опановувати сучасні 
методи наукової роботи; 

– підвищувати наукову кваліфікацію; 
– дотримуватись вимог Законодавства України, постанов Уряду, 

наказів, розпоряджень, інструкцій з питань охорони праці. 
5. Керівництво 
5.1. Загальне керівництво роботою відділу здійснює проректор з 

наукової роботи, який за узгодженням з ректором та Вченою радою 
Університету визначає головні напрямки її діяльності, затверджує річні 
плани роботи, здійснює контроль за їх виконанням.  

5.2. Безпосереднє керівництво роботою відділу здійснює його 
начальник, який призначається наказом ректора Університету (за поданням 
проректора з наукової роботи) і знаходиться в підпорядкуванні проректора з 
наукової роботи. 

5.2.1. На посаду начальника наукового відділу з проблем цивільного 
захисту та техногенно-екологічної безпеки призначається особа, яка має 
науковий ступінь та вчене звання професор (доцент) або старшого 
наукового співробітника.  

5.3. Начальник відділу забезпечує: 
– організацію виконання наказів та розпоряджень керівництва 

Університету, в рамках своєї компетенції; 
– розробку планів діяльності відділу, їх погодження та виконання; 
– визначення перспективних напрямків розвитку відділу, організацію 

та прийняття участі у проведенні науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт;  

– внесення пропозицій керівництву Університету щодо вдосконалення 
науково-дослідної роботи в Університеті; 

– організацію роботи співробітників відділу відповідно за основними 
напрямками його діяльності; 

– організацію оформлення звітної документації відділу стосовно 
результатів виконання планів, заходів та завдань; 

– розробку та реалізацію заходів щодо укріплення та розвитку 
матеріально-технічної бази відділу, створення належних умов праці для 
його співробітників; 

– підбір, розстановку, навчання та виховання особового складу 



відділу; 
– внесення пропозицій щодо присвоєння співробітникам відділу 

спеціальних звань, а також їх заохочення та стягнення; 
– постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю. 
5.4. Начальник наукового відділу з проблем цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки відповідає за виконання завдань 
структурного підрозділу, за стан документації, її відповідність вимогам 
нормативно-правових актів, стандартів, достовірність інформації, її захист, 
організацію роботи підрозділу, роботу з кадрами. 

6. Організація роботи 
6.1. Штатна чисельність і структура відділу визначаються 

відповідним наказом ДСНС України. 
6.2. Планування роботи у відділі здійснюється за річними планами. 

Планування наукової діяльності та звітності за її результатами відбувається 
у відповідності до програм науково-дослідних робіт, які виконує відділ. 

6.3 Фінансування діяльності відділу здійснюється із бюджетних 
коштів Університету, а також з додаткових джерел фінансування, з яких 
формуються позабюджетні кошти у відповідності із законодавством 
України. 

6.3. Університет забезпечує відділ необхідними приміщеннями та 
засобами зв'язку, науково-дослідним обладнанням.  

6.4. Співробітники відділу спільно з відповідними службами 
Університету підтримують у належному стані матеріальну базу, виконують 
профілактичні та регламентні заходи.  

6.5. Додатковими джерелами фінансування відділу є: 
– добровільні грошові внески та матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ і організацій, а також фізичних осіб; 
– кошти спеціалізованих позабюджетних фондів; 
– кошти, які отримані в результаті діяльності по виконанню наукових 

робіт та послуг підприємствам, організаціям і установам на договірних 
засадах. 

6.6. Для виконання науково-дослідних робіт, надання консультативної 
допомоги з інформаційних, теоретичних і практичних питань можуть 
залучатись консультанти за рахунок позабюджетних коштів та на підставі 
двосторонніх угод про співробітництво. 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 
7.1. Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки є структурним підрозділом Науково-дослідного центру 
університету. 

7.2. Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки безпосередньо взаємодіє з структурними підрозділами 
університету в рамках реалізації функцій планування, організації та 
регулювання. 
 



7.3. Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки здійснює документообіг за номенклатурою справ 03-03-
01 (Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями з питань проведення та 
впровадження науково-дослідної роботи). 
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полковник служби цивільного захисту    В.А. Андронов 
 
Начальник відділу  
адміністративної роботи 
підполковник служби цивільного захисту С.С. Щербак 
 
Начальник юридичного сектора 
майор служби цивільного захисту     В.Д. Тогобицька 
 


