
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Н А К А З
м. Львів

(з основної діяльності)

Про призначення складу 
Екзаменаційних комісій 
на 2018 рік

Відповідно до Положення про порядок створення та організації роботи 
Екзаменаційних комісій щодо атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та 
магістра у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у 
2018 році,

1. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.020303 «Філологія» та спеціальністю 035 «Філологія» (англо-український 
переклад) в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри технічного перекладу 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 
д.філол.н., професор ТИЩЕНКО Олег Володимирович.

Члени комісії:
— професор кафедри технічного перекладу, д.філол.н., професор 

БАБЕЛЮК Оксана Андріївна;
— доцент кафедри технічного перекладу, к.філол.н., доцент 

ПАЛЬЧЕВСЬКА Олександра Святославівна.
Секретар — викладач кафедри технічного перекладу СВИДНИЦЬКА- 

ІЛЬКІВ Наталія Василівна.

НАКАЗУЮ:
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2. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.030103 «Практична психологія» та спеціальністю 053 «Психологія» (практична 
психологія) в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри практичної психології та 
педагогіки Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, д.пед.н., професор ЛИТВИН Андрій Віленович.

Члени комісії:
— професор кафедри практичної психології та педагогіки, д.псих.н., 

професор КРИВОПИШИНА Олена Анатоліївна;
— заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки, 

к.псих.н., доцент, полковник служби цивільного захисту СІРКО 
Роксолана Іванівна.

Секретар — старший викладач кафедри практичної психології та педагогіки 
КЛИМЕНКО Олена Євгенівна.

3. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» та спеціальностями: 101 «Екологія» (екологія та охорона 
навколишнього середовища), 101 «Екологія» (екологічна безпека) в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри екологічної безпеки 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 
к.геол.н., доцент КАРАБИН Василь Васильович.

Члени комісії:
— проректор з науково-дослідної роботи, д.с-г.н., професор, полковник 

служби цивільного захисту КУЗИК Андрій Данилович;
— доцент кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно -  

рятувальної техніки, к.с.-г.н., доцент, підполковник служби 
цивільного захисту ПОПОВИЧ Василь Васильович;

— доцент кафедри екологічної безпеки, к.т.н. ХРОМ’ЯК Уляна 
Володимирівна.

Секретар -  доцент кафедри екологічної безпеки, к.т.н. СТЕПОВА Катерина 
Вікторівна.

4. Утворити комісії для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.170203 «Пожежна безпека» (денна і заочна форми навчання) в складі:

Комісія №1:
Заступник голови комісії -  заступник начальника кафедри пожежної тактики 

та аварійно-рятувальних робіт Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник служби 
цивільного захисту ЛУЩ Василь Іванович.

Члени:
— доцент кафедри пожежної тактики та аварійно -  рятувальних робіт, 

к.т.н., майор служби цивільного захисту ЛАЗАРЕНКО Олександр 
Вікторович;

— професор кафедри наглядово-профілактичної діяльності МІЛЛЕР 
Олег Васильович;
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— доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 
к.т.н., майор служби цивільного захисту ЯКОВЧУК Роман 
Святославович.

Секретар -  викладач кафедри пожежної тактики та аварійно -  рятувальних 
робіт, к.т.н., старший лейтенант служби цивільного захисту 
КОБИЛКІН Дмитро Сергійович.
Комісія №2:

Заступник голови комісії -  начальник кафедри електротехніки, промислової 
та пожежної автоматики Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник служби 
цивільного захисту КРАВЕЦЬ Ігор Петрович.

Члени комісії:
— старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно -  

рятувальних робіт, к.т.н., майор служби цивільного захисту 
СИНЕЛЬНІКОВ Олександр Дмитрович;

— сташий викладач кафедри електротехніки, промислової та пожежної 
автоматики, к.т.н., майор служби цивільного захисту НАЗАРОВЕЦЬ 
Олег Богданович;

— заступник начальника кафедри спеціальної рятувальної підготовки 
та фізичного виховання, підполковник служби цивільного захисту 
ПЕТРЕНКО Андрій Михайлович.

Секретар -  старший викладач кафедри спеціальної рятувальної підготовки та 
фізичного виховання, підполковник служби цивільного захисту 
КОСЕНКО Руслан Володимирович.
Комісія №3:

Заступник голови комісії -  начальник кафедри наглядово -  профілактичної 
діяльності Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник служби цивільного 
захисту БАШИНСЬКИЙ Олег Іванович.

Члени комісії:
— доцент кафедри пожежної тактики та аварійно -  рятувальних робіт, 

к.т.н., майор служби цивільного захисту ЛОЇК Василь Богданович.
— доцент кафедри наглядово -  профілактичної діяльності, к.т.н., 

підполковник служби цивільного захисту ВОВК Сергій 
Ярославович;

— старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки, к.т.н., капітан служби цивільного 
захисту ГАВРИЛЮК Андрій Федорович.

Секретар -  викладач кафедри наглядово -  профілактичної діяльності, капітан 
служби цивільного захисту БЕРЕЖАНСЬКИЙ Тарас Григорович. 
Комісія №4:

Заступник голови комісії -  старший викладач кафедри експлуатації 
транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, к.т.н., 
підполковник служби цивільного захисту РУДЕНКО Дмитро 
Васильович.
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Члени комісії:
— викладач кафедри пожежної тактики та аварійно -  рятувальних 

робіт, підполковник служби цивільного захисту СУКАЧ Роман 
Юрійович;

— доцент кафедри наглядово -  профілактичної діяльності, к.т.н., 
доцент, полковник служби цивільного захисту ФЕРЕНЦ Надія 
Олександрівна;

— доцент кафедри процесів горіння та загальної хімії, к.т.н., доцент 
ЛАВРЕНЮК Олена Іванівна.

Секретар -викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно- 
рятувальної техніки, старший лейтенант служби цивільного захисту 
ТОВАРЯНСЬКИЙ Володимир Ігорович.

5. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 261 «Пожежна 
безпека» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) в складі:

Комісія № 1:
Заступник голови комісії -  заступник начальника з навчально-наукової 

роботи навчально-наукового інституту пожежної та техногенної 
безпеки Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник служби цивільного 
захисту ПАРХОМЕНКО Руслан Володимирович.

Члени:
— доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, 

к.т.н., підполковник служби цивільного захисту ЧАЛИЙ Дмитро 
Олександрович;

— доцент кафедри електротехніки, промислової та пожежної 
автоматики, к.т.н., доцент КУШНІР Андрій Петрович;

— викладач кафедри наглядово -  профілактичної діяльності, к.т.н., 
капітан служби цивільного захисту ПАЗЕН Олег Юрійович.

Секретар -  викладач кафедри спеціально-рятувальної підготовки та 
фізичного виховання, підполковник служби цивільного захисту 
ПАШНЮК Василь Миколайович.
Комісія №2:

Заступник голови комісії -  начальник навчально-наукового інституту 
пожежної та техногенної безпеки Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник 
служби цивільного захисту ЛИН Андрій Степанович.

Члени:
— доцент кафедри пожежної тактики та аварійно -  рятувальних робіт, 

к.т.н., підполковник служби цивільного захисту ВОЙТОВИЧ Дмитро 
Петрович;

— доцент кафедри електротехніки, промислової та пожежної 
автоматики, к.т.н., підполковник служби цивільного захисту 
ШАПОВАЛОВ Олег Валерійович;

— доцент кафедри наглядово -  профілактичної діяльності, к.т.н., 
доцент ПЕЛЕШКО Марта Зенонівна.
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Секретар -  викладач кафедри спеціально-рятувальної підготовки та 
фізичного виховання, майор служби цивільного захисту СМОЛЯК 
Дмитро Володимирович.

6. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 7.17020301 
«Пожежна безпека» (Інститут післядипломної освіти) в складі:

Заступник голови комісії -  начальник навчально-наукового інституту 
пожежної та техногенної безпеки Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник 
служби цивільного захисту ЛИН Андрій Степанович.

Члени:
— доцент кафедри пожежної тактики та аварійно -  рятувальних робіт, 

к.т.н., підполковник служби цивільного захисту ВОЙТОВИЧ Дмитро 
Петрович;

— доцент кафедри електротехніки, промислової та пожежної 
автоматики, к.т.н., підполковник служби цивільного захисту 
ШАПОВАЛОВ Олег Валерійович;

— доцент кафедри наглядово -  профілактичної діяльності, к.т.н., 
доцент ПЕЛЕШКО Марта Зенонівна.

Секретар -  викладач кафедри спеціально-рятувальної підготовки та 
фізичного виховання, майор служби цивільного захисту СМОЛЯК 
Дмитро Володимирович.

7. Утворити комісію для атестації за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» 
(освітній ступінь магістр) в складі:

Заступник голови комісії -  заступник начальника з навчально-наукової 
роботи навчально-наукового інституту пожежної та техногенної 
безпеки Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник служби цивільного 
захисту ПАРХОМЕНКО Руслан Володимирович.

Члени комісії:
— завідувач кафедри термодинаміки та фізики, д.т.н., професор 

СЕМЕРАК Михайло Михайлович;
— завідувач кафедри ліквідації наслідків Надзвичайних ситуацій, д.т.н., 

професор ГУЛІДА Едуард Миколайович;
— завідувач кафедри процесів горіння та загальної хімії, д.хім.н., 

професор МИХАЛІЧКО Борис Миронович.
Секретар -  викладач кафедри спеціально-рятувальної підготовки та 

фізичного виховання, к.т.н., майор служби цивільного захисту 
ІВАНУСА Андрій Іванович.

8. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.130102 «Соціальна робота» та спеціальністю 231 «Соціальна робота» в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та 
соціальної роботи Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, д.н.з. держ.упр., доцент КРИВАЧУК Людмила 
Федорівна.
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Члени комісії:
— доцент гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, к.соц.н., 

ЛОЗА Андрій Степанович;
— доцент гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, к.філос.н., 

доцент ЛОГВИНЕНКО Вікторія Михайлівна.
Секретар — старший викладач гуманітарних дисциплін та соціальної роботи 

СТОПЕЦЬ Тетяна Зеновіївна.
9. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.070101 «Транспортні технології» та за спеціальністю 275 «Транспортні 
технології» (транспортні технології(автомобільний транспорт)) в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри експлуатації транспортних 
засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор ГАЩУК 
Петро Миколайович.

Члени комісії:
— заступник начальника кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки, підполковник служби цивільного 
захисту СИЧЕВСЬКИЙ Микола Ігорович;

— доцент кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно -  
рятувальної техніки, к.т.н., майор служби цивільного захисту 
ПАСНАК Іван Васильович;

— доцент кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно -  
рятувальної техніки, к.т.н., майор служби цивільного захисту 
ДОМІНІК Андрій Михайлович.

Секретар -  викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно
-  рятувальної техніки, старший лейтенант служби цивільного 
захисту ЦАРУК Тарас Романович.

10. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.170103 «Управління інформаційною безпекою» та за спеціальністю 125 
«Кібербезпека» (управління інформаційною безпекою) в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри управління інформаційною 
безпекою Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, д.т.н., професор САМОТИЙ Володимир 
Васильович.

Члени комісії:
— доцент кафедри управління інформаційною безпекою, к.т.н., доцент 

ЛАГУН Андрій Едуардович;
— доцент кафедри управління інформаційною безпекою, к.ф.-м.н., 

доцент КУХАРСЬКА Наталія Павлівна;
— старший викладач кафедри управління інформаційною безпекою, 

к.т.н., ПОЛОТАЙ Орест Іванович.
Секретар -  викладач кафедри управління інформаційною безпекою, 

ВАЦЛАВИК Олег Михайлович.
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11. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.170202 «Охорона праці» та за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (охорона 
праці) в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри промислової безпеки та 
охорони праці Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, к.х.н., доцент МІРУС Олександр-Зеновій Львович.

Члени комісії:
— доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці к.мед.н., 

доцент ТЕ ЛЕГША Галина В’ячеславівна;
— доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці, к.т.н., доцент 

СТАНІСЛАВЧУК Оксана Володимирівна.
Секретар -  доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці, к.т.н., 

доцент ГОРНОСТАЙ Орислава Богданівна.

12. Утворити комісію для проведення атестації за напрямом підготовки 
6.170201 «Цивільний захист» та за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 
(цивільний захист) в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри цивільного захисту та 
комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, д.ф.-м.н., 
професор СТАРОДУБ Юрій Петрович.

Члени:
— доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів, к.т.н., доцент ТАРНАВСБКИЙ Андрій 
Богданович;

— доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 
екогеофізичних процесів, к.т.н., доцент, полковник служби 
цивільного захисту ТКАЧУК Ростислав Львович.

Секретар -  викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 
моделювання екогеофізичних процесів, майор служби цивільного 
захисту ЛАВРІВСБКИЙ Мар’ян Зіновійович.

13. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 073 
«Менеджмент» ( управління проектами) в складі:

Заступник голови комісії -  професор кафедри права та менеджменту у сфері 
цивільного захисту Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, д.т.н., доцент, підполковник служби цивільного 
захисту ЗАЧКО Олег Богданович.

Члени комісії:
— завідувач кафедри управління проектами, інформаційних технологій 

та телекомунікацій, д.т.н., професор МАРТИН Євген 
Володимирович;

— завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 
к.екон.н., доцент ПОВСТИН Оксана Вікторівна;

Секретар -  старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері 
цивільного захисту, к.ю.н., підполковник служби цивільного захисту 
САМІЛО Андрій Вікторович.
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14. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки» в складі:

Заступник голови комісії -  завідувач кафедри управління проектами, 
інформаційних технологій та телекомунікацій Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор 
МАРТИН Євген Володимирович.

Члени комісії:
— професор кафедри управління проектами, інформаційних технологій 

та телекомунікацій, к.т.н., доцент, полковник служби цивільного 
захисту МАЛЕЦЬ Ігор Остапович;

— заступник начальника кафедри управління проектами, 
інформаційних технологій та телекомунікацій, к.т.н., майор служби 
цивільного захисту ПРИДАТКО Олександр Володимирович;

— доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та 
телекомунікацій, к.т.н. БОРЗОВ Юрій Олексійович.

Секретар -  доцент кафедри управління проектами, інформаційних 
технологій та телекомунікацій, к.т.ц., капітан служби цивільного 
захисту БУРАК Назар Євгенович.
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