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Ректор університету

Перший проректор

Проректор з навчальної та методичної роботи

Учений секретар

Проректор з персоналу

Проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру

Помічник ректора з міжнародного співробітництва

Помічник ректора

Управлінські
Відділ адміністративної
роботи

Відділ організації освітньої
діяльності

Навчально - методичний
центр

Відділ внутрішнього
забезпечення якості освіти

Сектор організації ремонтнобудівельних робіт

Сектор з питань запобігання
та виявлення корупції

Юридичний сектор

Сектор
редакційно-видавничої діяльності

Сектор закупівель та
договірної роботи

Кафедра управління та
організації діяльності у сфері
цивільного захисту

Кафедра наглядовопрофілактичної
діяльності

Кафедра піротехнічної
та спеціальної
підготовки

Служба охорони праці

підрозділи

Відділ виховної та
соціально-гуманітарної роботи

Режимно-таємний сектор

Сектор психологічного
забезпечення

Сектор міжнародних зв'язків та
підготовки іноземних громадян

Сектор мобілізаційної роботи

Відділ матеріальнотехнічного забезпечення

Сектор продовольчого
забезпечення

Сектор по роботі з
перемінним складом

Основні
Факультет
цивільного захисту

Служба безпеки дорожнього руху

Відділ зв’язків з засобами масової інформації
та роботи з громадськістю

Сектор зберігання документів
з персонального обліку

Відділ персоналу

Проректор – начальник відділу організації служби

Відділ економіки
і фінансів

Відділ організації служби

Сектор технічного
забезпечення

Розрахунковий
сектор

підрозділи

Кафедра організації
та технічного забезпечення
аварійно-рятувальних робіт

Курс
післядипломної
освіти

Курси

Курси рятувальної та спеціальної
підготовки

Навчально-науково-виробничий центр

Магістратура
Науковий відділ проблем
державної безпеки

Науково-дослідний центр
Факультет
оперативно-рятувальних
сил

Соціально-психологічний
факультет

Кафедра пожежної тактики та
аварійно-рятувальних робіт

Кафедра психології діяльності
в особливих умовах

Кафедра інженерної та
аварійно-рятувальної техніки

Кафедра соціальних і
гуманітарних дисциплін

Кафедра пожежної та
рятувальної підготовки

Кафедра мовної
підготовки

Кафедра спеціальної хімії
та хімічної технології

Курси

Бібліотека
Курси
Сектор наукової літератури

Факультет
пожежної безпеки

Кафедра пожежної
профілактики в
населених пунктах

Кафедра пожежної і
техногенної безпеки
об’єктів та технологій

Кафедра автоматичних
систем безпеки та
інформаційних технологій

Кафедра
фізичної
підготовки

Сектор зберігання літератури
та обслуговування читачів

Курси

Інформаційно-бібліографічний сектор

Факультет
техногенно-екологічної
безпеки

Кафедра охорони праці та
техногенно-екологічної безпеки

Кафедра фізико математичних дисциплін

Кафедра прикладної механіки
та технологій захисту
навколишнього середовища

Підрозділи

Клуб

Центр навчально-інформаційних технологій
та телекомунікаційних систем

Оркестр

Відділ інформатизації та комп'ютерних
систем навчання

Відділ інформаційно-технічного
забезпечення навчання

Відділення з обслуговування електромереж
та електроустаткування

Відділ інформаційнотелекомунікаційних систем

1 їдальня

Курси

2 їдальня

Відділ організації
науково-дослідної та патентної
діяльності

Науковий відділ з проблем управління
у сфері цивільного захисту
Кафедра публічного адміністрування у
сфері цивільного захисту

Науковий відділ з проблем
цивільного захисту та техногенноекологічної безпеки

Кафедра менеджменту

Навчально-наукова лабораторія
екстремальної та кризової
психології

Навчальна пожежно-рятувальна частина

Докторантура, ад'юнктура

Караул

Навчальний полігон

Відділення спеціальних навчальних
машин

Кафедра військової підготовки

забезпечення

Ательє

Сектор технічного захисту
інформації

Сектор обліку
матеріальних засобів

Група автотранспортного забезпечення

Автомобільне відділення

Склади

Ремонтно-будівельне відділення

Відділення
спеціальної техніки

1 комунально-експлуатаційне відділення

Медико-санітарна частина

Амбулаторно-поліклінічне відділення

Стаціонарне відділення

2 комунально-експлуатаційне відділення

