ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(ЛДУБЖД)

НАКАЗ

фММ ЛЩ.

Львів

№

(з основної діяльності)

Про організацію освітнього
процесу в 2020-2021
навчальному році.

З метою організації та якісного проведення освітнього процесу в 2020
2021 навчальному році
наказую:

1. Організувати освітній процес в Університеті відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію
освітнього процесу в Львівському державному університеті безпеки
життєдіяльності» та інших чинних нормативно-правових актів з питань освіти.
2. Освітній процес в Університеті здійснювати в:
2.1. Навчально-науковому інституті пожежної та техногенної безпеки:
кафедра наглядово-профілактичної
діяльності та пожежної
автоматики;
кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту;
кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт;
кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної
техніки;
кафедра спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання;
кафедра фізики та хімії горіння.
2.2. Навчально-науковому інституті цивільного захисту:
кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання
екогеофізичних процесів;
кафедра промислової безпеки та охорони праці;
кафедра управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій;
кафедра екологічної безпеки;
кафедра управління інформаційною безпекою;
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 кафедра прикладної математики і механіки.
2.3. Навчально-науковому інституті психології та соціального захисту:
 кафедра українознавства;
 кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи;
 кафедра практичної психології та педагогіки;
 кафедра іноземних мов та перекладознавства.
2.4. Інституті післядипломної освіти:
 кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 навчально-тренувальний полігон;
 лабораторія дистанційного навчання;
 курси доуніверситетської підготовки;
 курси іноземних мов;
 курси водіїв.
2.5. Навчально-наукова лабораторія систем протипожежного захисту.
3. Навчальний рік в Університеті та відокремлених підрозділах розпочати
1 вересня 2020 року. Організувати навчання у дві зміни.
4. В інституті післядипломної освіти організовувати та здійснювати
підвищення кваліфікації та спеціалізації осіб начальницького складу
територіальних управлінь ДСНС України згідно планів-графіків підвищення
кваліфікації та спеціалізації, затверджених наказами ДСНС України.
Після завершення навчання за результатами складання комплексних
тестових іспитів видавати свідоцтва про підвищення кваліфікації та спеціалізації
встановленого взірця та інформувати ДСНС України та кадрові апарати ГУ(У)
ДСНС України про їх результати.
5. Для всіх видів навчальних занять, окрім навчальної практики і
стажування, встановити навчальну годину тривалістю 40 хвилин. Заняття
планувати по дві навчальні години (пари).
6. На підставі рішення Вченої ради встановити наступне аудиторне
навантаження для науково-педагогічних працівників на 2020-2021 навчальний
рік:
 начальник (завідувач) кафедри – 300-350 годин;
 професор – 300-350 годин;
 заступник начальника (завідувача) кафедри – 350-400;
 доцент – 400-500 годин;
 старший викладач, викладач – 480-550 годин.
7. Визначити нумерацію навчальних груп:
7.1. Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки:
На денній формі навчання:
 Спеціальність «Пожежна безпека» (освітній ступінь бакалавра):
 На 1-му курсі: навчальні групи ПБ-11, ПБ-12, ПБ-13 (курсанти), ПБ-14,
15, ПБ-16 , ПБ17а (студенти) ;
 на 2-му курсі: навчальні групи ПБ-21, ПБ-22, ПБ-23, (курсанти), ПБ-24,
25, ПБ-26 (студенти);
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 на 3-му курсі: навчальні групи ПБ-31, ПБ-32, ПБ-33, ПБ-34 (курсанти та
студенти);
 на 4-му курсі: навчальні групи ПБ-41, ПБ-42 (курсанти), ПБ-43 (студенти), ПБ44 (на основі молодшого спеціаліста).
 Спеціальність «Пожежна безпека» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ПБ-51м (курсанти та студенти);
 навчальна група ПБ-61м (курсанти та студенти);
 Спеціальність «Транспортні технології» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група ТТ-11 (курсанти та студенти);
 на 2-му курсі: навчальна група ТТ-21 (курсанти та студенти);
 на 3-му курсі: навчальна групи ТТ-31 (курсанти та студенти);
 на 4-му курсі: навчальні групи ТТ-41 (курсанти та студенти), ТТ-42
(студенти).
 Спеціальність «Транспортні технології» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ТТ-51м (студенти);
 навчальна група ТТ-61м (студенти).
 Спеціальність «Менеджмент» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група МН-11 (студенти);
 на 2-му курсі: навчальна група МН-21 (студенти);
 на 3-му курсі: навчальні групи МН-31, МН32 (студенти);
 на 4 курсі: навчальна група МН-41 (студенти).
 Спеціальність «Менеджмент» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група МН-51м (студенти);
 навчальна група МН-51м (курсанти та студенти).
На заочній формі навчання:
 Спеціальність «Пожежна безпека» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальні групи ПБ-11з, ПБ-12з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальні групи ПБ-21з, ПБ-22з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальні групи ПБ-31з (слухачі), ПБ-32з, (на основі
молодшого спеціаліста, слухачі);
 на 4-му курсі: навчальні групи ПБ-41з (слухачі), ПБ-42з, ПБ-43з, ПБ-44з (на
основі молодшого спеціаліста, слухачі).
 Спеціальність «Пожежна безпека» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ПБм-51з (слухачі);
 навчальна групи ПБм-61з (слухачі).
 Спеціальність «Транспортні технології» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група ТТ-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальна група ТТ-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальна група ТТ-31з (слухачі);
 на 4-му курсі: навчальні групи ТТ-41з (слухачі), ТТ-42з (на основі
молодшого спеціаліста, слухачі).
 Спеціальність «Транспортні технології» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ТТм-51з (слухачі);
 навчальна група ТТм-61з (слухачі).
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 Спеціальність «Менеджмент» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група МН-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальна група МН-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальна група МН-31з (слухачі);
 на 4-му курсі: навчальна група МН-41з (слухачі).
 Спеціальність «Менеджмент» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група МНм-51з (слухачі);
 навчальна група МНм-61з (слухачі).
7.2. Навчально-науковий інститут інститут цивільного захисту:
На денній формі навчання:
 Спеціальність «Екологія» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група ЕК-11 (студенти);
 на 2-му курсі: навчальна група ЕК-21 (курсанти та студенти);
 на 3-му курсі: навчальна група ЕК-31 (курсанти та студенти);
 на 4-му курсі: навчальна група ЕК-41 (курсанти та студенти).
 Спеціальність «Екологія» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ЕК-51м (студенти);
 навчальна група ЕК-61м (студенти).
 Спеціальність «Кібербезпека» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група КБ-11 (курсанти та студенти);
 на 2-му курсі: навчальна група КБ-21 (курсанти та студенти);
 на 3-му курсі: навчальна група КБ-31 (курсанти та студенти).
 на 4-му курсі: навчальна група КБ-41 (курсанти та студенти);
 Спеціальність «Кібербезпека» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група КБ-51м (студенти);
 навчальна група КБ-61м (студенти).
 Спеціальність «Цивільна безпека» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальні групи ЦБ-11 (курсанти), ЦБ-12 (курсанти та
студенти) та ЦБо-13 (студенти);
 на 2-му курсі: навчальні групи ЦБ-21 (курсанти), ЦБ-22 (курсанти та
студенти) та ОП-21 (студенти);
 на 3-му курсі: навчальні групи ЦЗ-31 (курсанти), ЦЗ-32 (курсанти та
студенти);
 на 4-му курсі: навчальні групи ЦЗ-41 (курсанти та студенти), ІЗ-41 (курсанти),
ОП-41 (курсанти та студенти).
 Спеціальність «Цивільна безпека» (освітній ступінь магістра):
 навчальні групи ЦЗ-51м (курсанти та студенти), ОП-51м (студенти);
 навчальна група ЦЗ-61м (курсанти та студенти), ОП-61м (студенти).
 Спеціальність «Комп’ютерні науки» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група КН-11 (курсанти та студенти);
 на 2-му курсі: навчальна група КН-21 (курсанти та студенти);
 на 3-му курсі: навчальна група КН-31 (курсанти та студенти);
 на 4-му курсі: навчальна група КН-41 (студенти).
 Спеціальність «Комп’ютерні науки» (освітній ступінь магістра):
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 навчальна група КН-61м (курсанти та студенти).
На заочній формі навчання:
 Спеціальність «Екологія» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група ЕК-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальна група ЕК-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальна група ЕК-31з (слухачі).
 на 4-му курсі: навчальна група ЕК-41з (слухачі).
 Спеціальність «Екологія» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ЕКм-51з (слухачі);
 навчальна група ЕКм-61з (слухачі).
 Спеціальність «Кібербезпека» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група КБ-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальна група КБ-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальна група КБ-31з (слухачі);
 на 4-му курсі: навчальна група КБ-41з (слухачі).
 Спеціальність «Комп’ютерні науки» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група КН-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальна група КН-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальна група КН-31з (слухачі);
 на 4-му курсі: навчальна група КН-41з (слухачі).
 Спеціальність «Комп’ютерні науки» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група КН-51з (слухачі);
 навчальна група КН-61з (слухачі).
 Спеціальність «Цивільна безпека» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група ЦБ-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальна група ЦБ-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальна група ЦБ-31з (слухачі);
 на 4-му курсі: навчальні групи ЦБ-41з, ОП-41з (слухачі).
 Спеціальність «Цивільна безпека» (освітній ступінь магістра):
 навчальні групи ЦЗм-51з, ОПм-51з (слухачі);
 навчальні групи ЦЗм-61з, ОПм-61з (слухачі).
7.3. Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту:
На денній формі навчання:
 Спеціальність «Філологія» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальні групи АП-11, АП-12 (студенти);
 на 2-му курсі: навчальні групи АП-21, АП-22 (студенти);
 на 3-му курсі: навчальні групи АП-31, АП-32 (студенти);
 на 4-му курсі: навчальні групи АП-41, АП-42 (студенти).
 Спеціальність «Філологія» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група АП-51м (студенти);
 навчальна група АП-61м (студенти).
 Спеціальність «Соціальна робота» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальна група СР-11 (студенти);
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 на 2-му курсі: навчальна група СР-21 (студенти);
 на 3-му курсі: навчальна група СР-31,(студенти) ;
 на 4-му курсі: навчальна група СР-41 (студенти).
 Спеціальність «Соціальна робота» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група СР-51м (студенти);
 навчальна група СР-61м (студенти).
 Спеціальність «Психологія» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальні групи ПС-11(курсанти та студенти), ПС-12
(студенти);
 на 2-му курсі: навчальні групи ПС-21 (курсанти та студенти), ПС-22
(студенти);
 на 3-му курсі: навчальна група ПС-31 (курсанти та студенти).
 на 4-му курсі: навчальні групи ПС-41 (курсанти та студенти), ПС-42
(студенти).
 Спеціальність «Психологія» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ПС-51м (студенти);
 навчальна група ПС-61м (студенти).
На заочній формі навчання:
 Спеціальність «Філологія» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група АПм-51з (слухачі);
 навчальна група АПм-61з (слухачі).
 Спеціальність «Психологія» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальні групи ПС-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальні групи ПС-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальні групи ПС-31з (слухачі).
 на 4-му курсі: навчальні групи ПС-41з (слухачі).
 Спеціальність «Психологія» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група ПСм-51з (слухачі);
 навчальна група ПСм-61з (слухачі).
 Спеціальність «Соціальна робота» (освітній ступінь бакалавра):
 на 1-му курсі: навчальні групи СР-11з (слухачі);
 на 2-му курсі: навчальні групи СР-21з (слухачі);
 на 3-му курсі: навчальні групи СР-31з (слухачі).
 на 4-му курсі: навчальні групи СР-41з (слухачі).
 Спеціальність «Соціальна робота» (освітній ступінь магістра):
 навчальна група СРм-51з (слухачі);
 навчальна група СРм-61з (слухачі).
8. Призначити відповідальних по навчальним кабінетам, лабораторіям,
спортивними та технічними спорудами:
8.1. Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки:
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8.1.1. Кафедра спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання
(відповідальний начальник кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та
спорту, доцент полковник служби цивільного захисту Андрій КОВАЛЬЧУК):
 спортивним залом;
 атлетичним залом університету;
 спортивним майданчиком та відкритим полем для міні футболу;
 навчально – спортивною баштою;
 навчально – спортивним комплексом.
8.1.2. Кафедра фізики та хімії горіння (відповідальний завідувач кафедри,
доктор хімічних наук, професор Борис МИХАЛІЧКО):
 лабораторією хімії та процесів горіння (ауд. 7);
 лабораторією фізики та термодинаміки (ауд. 306);
 навчальним кабінетом (ауд.442).
8.1.3. Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної
техніки (відповідальний заступник начальника кафедри, кандидат технічних
наук доцент, майор служби цивільного захисту Андрій ДОМІНІК):

кабінетом пожежно – технічного та аварійно – рятувального обладнання
(ауд. 103);

лабораторією безпеки дорожнього руху (ауд. 104);

кабінетом протипожежних та аварійно-рятувальних автомобілів (ауд. 105);

лабораторією будови та експлуатації автомобільних транспортних засобів
(ауд. 106);
 мультимедійним тренінговим центром (ауд. 111).
8.1.4. Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
(відповідальний заступник начальника кафедри, кандидат технічних наук,
доцент, полковник служби цивільного захисту Василь ЛУЩ):
 навчальним кабінетом підготовки газодимозахисника (ауд. 203);
 кабінетом організації аварійно-рятувальних робіт (ауд. 205);
 лабораторією пожежної тактики та динаміки пожеж (ауд. 207);
 комп’ютерною лабораторією психологічної підготовки керівника з ліквідації
надзвичайних ситуацій (ауд. 208);
 кабінетом організації гасіння пожеж (ауд. 212).
8.1.5. Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту
(відповідальний завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент Оксана
ПОВСТИН):
 кабінетом управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту
(ауд. 204);
 кабінетом правового забезпечення діяльності служби цивільного захисту
(ауд. 206).
8.1.6. Кафедра наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики
(відповідальний начальник кафедри, кандидат технічних наук, доцент, полковник
служби цивільного захисту Олег БАШИНСЬКИЙ):
 лабораторією гідравліки (ауд. 107);
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кабінетом будівельних матеріалів та конструкцій (ауд. 220);
кабінетом пожежної профілактики в населених пунктах (ауд. 226);
кабінетом пожежної профілактики електроустановок (ауд. 227);
лабораторією електротехніки та пожежної профілактики електроустановок
(ауд. 228).
8.1.7. Заступник начальника інституту з виховної та соціальнопсихологічної роботи (відповідальний кандидат технічних наук, полковник
служби цивільного захисту Тарас БОЙКО):
 лекційними залами (ауд. 101, 221, 320,324,422).
8.2. Навчально-науковий інститут цивільного захисту:
8.2.1. Кафедра промислової безпеки та охорони праці (відповідальний
завідувач кафедри, кандидат хімічніх наук , доцент Олександр Мірус):
 навчальною лабораторією з медицини надзвичайних ситуацій (ауд. 14);
 навчальним кабінетом з охорони праці (ауд. 15);
 навчальної аудиторії з охорони праці та безпеки життєдіяльності (ауд. 16);
 навчальним кабінетом з первинної підготовки рятівника, засобів індивідуального та
комплексного захисту (ауд. 17).
8.2.2. Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій (відповідальний начальник кафедри, кандидат технічних
наук, доцент, підполковник служби цивільного захисту Олександр
ПРИДАТКО):
 мультимедійним навчальним комплексом (ауд. 210);
 лабораторією комп’ютерної схемотехніки та телекомунікаційних систем
(ауд. 224);
 комп’ютерним класом (ауд. 303);
 лабораторією комп’ютерної графіки (ауд. 312).
8.2.3. Кафедра інформаційної безпеки (відповідальний начальник кафедри,
доктор технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Ростислав
ТКАЧУК):
 комп’ютерним класом (ауд. 302);
 комп’ютерним класом (ауд. 304);
 лабораторією (ауд. 430);
 навчальною кабінетом (ауд.431):
 лабораторією кібербезпеки (ауд.432).
8.2.4.. Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання
екогеофізичних процесів (відповідальний начальник кафедри, кандидат наук з
державного управління, полковник служби цивільного захисту Віктор
КОВАЛЬЧУК):
 навчальним кабінетом (ауд. 225);
 навчальним кабінетом (ауд. 232).
8.2.5. Кафедра екологічної безпеки (відповідальний начальник кафедри,
доктор технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту
Володимир БАЛАНЮК):
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 лабораторією екологічної безпеки (ауд. 235);
 навчальним кабінетом (ауд.428).
8.2.6. Кафедра прикладної математики та механіки (відповідальний доцент,
кандидат педагогічних наук, доцент Мирослава КУСІЙ):
 навчальною аудиторією (ауд. 305);
 навчальним кабінетом (ауд.440);
 лабораторія механіки (ауд.441).
8.2.7. Заступник начальника інституту з виховної та соціальнопсихологічної роботи (відповідальний кандидат технічних наук, полковник служби
цивільного захисту Олег СТОКАЛЮК):
 лекційними залами (ауд. 234, 401, 407, 411, 412).
 навчально – науковим центром інтелектуального моделювання безпечного
майбутнього (ауд. 331, 332, 333, 334).
8.3. Навчально-науковому інституті психології та соціального захисту:
8.3.1. Кафедра практичної психології та педагогіки (відповідальний
начальник кафедри, доктор психологічних наук, доцент, полковник служби
цивільного захисту Роксолана СІРКО):
 навчальним кабінетом (ауд. 32);
 навчальним кабінетом (ауд. 35);
8.3.2. Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
(відповідальний завідувач кафедри, доктор наук з державного управління,
професор Ганна КОВАЛЬ):
 навчальним кабінетом (ауд. 102);
 навчальним кабінетом (ауд. 301);
 кабінетом суспільних дисциплін (ауд. 319);
8.3.3. Кафедра іноземних мов та перекладознавства (відповідальний
завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор Олег ТИЩЕНКО):
 навчальним кабінетом English room (ауд. 321);
 лабораторією синхронного перекладу (ауд. 421);
 навчальним кабінетом (ауд. 429, 439, 443).
8.3.4. Кафедра українознавства (відповідальний завідувач кафедри, кандидат
філологічних наук, доцент Марта ЛАБАЧ):
 кабінетом ділової української мови (ауд. 322).
8.3.5. Начальник курсу (відповідальний майор служби цивільного захисту
Михайло ШПІКУЛА).
 лекційними залами (ауд. 31, 413,414).
8.4. Інститут післядипломної освіти:
8.4.1.
Кафедра
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
(відповідальний завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Василь
КОВАЛИШИН):
 навчальними кабінетами (ауд. 115, 116);
 лекційним залом (ауд. 114).
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8.5. Навчально-наукова лабораторія систем протипожежного захисту
(відповідальний
начальник
навчально-наукова
лабораторія
систем
протипожежного захисту, лейтенант служби цивільного захисту Юра
СТЕПАНЯК).
9.
До читання лекцій, крім начальників (завідувачів) кафедр, професорів і
доцентів, допустити найбільш досвідчених та кваліфікованих науково-педагогічних
працівників, які не мають наукових ступенів: Сукача Р.Ю.,
Міллера О.В., Максиміва О.П., Федюка Я.І., Білика С.І., Яєчника Р.В.,
Лаврівського М.З., Вавринів О.С., Березяк К.М., Босака П.В., Харчука А.І.,
Головатого Р.Р., Яремка Р.Я., Балебрух Ю.Б., Хлевного О.В., Карвацьку М.Я.,
Міщенко О.М., Воробйова О.І.





















10. Призначити кураторами навчальних груп:
10.1. Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки:
навчальної групи ПБ-11 полковника сл. ц.з. ШАПОВАЛОВА Олега
Валерійовича.
навчальної групи ПБ-12 полковника сл. ц.з. ФЕРЕНЦ Надію Олександрівну.
навчальної групи ПБ-13 підполковника сл. ц.з. ЛАЗАРЕНКА Олександра
Вікторовича.
навчальної групи ПБ-14 КУШНІРА Андрія Петровича.
навчальної групи ПБ-15 ЛАВРЕНЮК Олену Іванівну.
навчальної групи ПБ-16 КАРВАЦЬКУ Марію Ярославівну.
навчальної групи ПБ-17а майора сл. ц.з. ПАЗЕНА Олега Юрійовича.
навчальної групи ТТ-11 підполковника сл. ц.з. РУДЕНКА Дмитра
Васильовича.
навчальної групи МН-11 майора сл. ц.з. ІВАНУСУ Андрія Івановича.
навчальної групи ПБ-21 підполковника сл. ц.з. НАЗАРОВЦЯ Олега
Богдановича.
навчальної групи ПБ-22 підполковника сл. ц.з. ВЕСЕЛІВСЬКОГО Романа
Богдановича.
навчальної групи ПБ-23 підполковника сл. ц.з. ВОЙТОВИЧА Дмитра
Петровича.
навчальної групи ПБ-24 підполковника сл. ц.з. СУКАЧА Романа
Юрійовича.
навчальної групи ПБ-25 капітана
сл.
ц.з.
ЯКОВЧУКА
Романа
Святославовича.
навчальної групи ПБ-26 капітана
сл.
ц.з.
ХАРИШИНА
Дем’яна
Васильовича.
навчальної групи ТТ-21 капітана сл. ц.з. ШВЕЦЯ Миколу Миколайовича.
навчальної групи МН-21 СТЕЦІВА Ігора Ігоровича.
навчальної групи ПБ-31 підполковника
сл.
ц.з.
ВОВКА
Сергія
Ярославовича.
навчальної групи ПБ-32 капітана сл. ц.з. ШТАНГРЕТА Назара Олеговича.

11


































навчальної групи ПБ-33

капітана сл. ц.з. ПАРХОМЕНКА ВолодимираПетра Олеговича.
навчальної групи ПБ-34 майора сл. ц.з. РЕНКАСА Артура Андрійовича.
навчальної групи ТТ-31 майора сл. ц.з. РЕНКАСА Артура Андрійовича.
навчальної групи МН-31 МАРТИН Ольгу Максимівну.
навчальної групи МН-32 КУПЧАК Мар’яну Ярославівну.
навчальної групи ПБ-41 підполковника сл. ц.з. ВЕЛИКОГО Ярему
Богдановича.
навчальної групи ПБ-42 майора сл. ц.з. БЕРЕЖАНСЬКОГО Тараса
Григоровича.
навчальної групи ПБ-43 ПЕЛЕШКО Марту Зенонівну.
навчальної групи ПБ-44 майора сл. ц.з. БЕРЕЖАНСЬКОГО Тараса
Григоровича.
навчальної групи МН-41 підполковника сл. ц.з. ГОНТАР Зоряну Григорівну.
навчальної групи ТТ-41 капітана сл. ц.з. ТОВАРЯНСЬКОГО Володимира
Ігоровича.
навчальної групи ТТ-42 капітана сл. ц.з. ТОВАРЯНСЬКОГО Володимира
Ігоровича.
навчальної групи ПБ-51м полковника сл. ц.з. КРАВЦЯ Ігора Петровича.
навчальної групи ПБ-61м полковника сл. ц.з. КРАВЦЯ Ігора Петровича.
навчальної групи ТТ-51м майора служби ц.з. ГАВРИЛЮКА Андрія
Федоровича.
навчальної групи ТТ-61м майора служби ц.з. ГАВРИЛЮКА Андрія
Федоровича.
навчальної групи МН-51м підполковника сл. ц.з. ЗАЧКА Олега Богдановича.
навчальної групи МН-51м підполковника сл. ц.з. ЗАЧКА Олега Богдановича.
10.2. Навчально-науковий інститут цивільного захисту :
навчальної групи ЕК-11 СТЕПОВУ Катерину Вікторівну.
навчальної групи КБ 11 КУХАРСЬКУ Наталію Павлівну.
навчальної групи КН 11 майора сл. ц.з. ХЛЕВНОГО Олександра
Вікторовича.
навчальної групи ЦБ 11 підполковника сл. ц.з. ЛОЇКА Василя Богдановича.
навчальної групи ЦБ 12 БАБАДЖАНОВУ Ольгу Федорівну.
навчальної групи ЕК-21 ШУПЛАТА Тараса Ігоровича.
навчальної групи КБ-21 ПОЛОТАЯ Ореста Івановича.
навчальної групи КН-21 БОРЗОВА Юрія Олексійовича.
навчальної групи ЦБ-21 капітана сл. ц.з. ГАВРИСЯ Андрія Петровича.
навчальної групи ЦБ-22 ГОРНОСТАЙ Ориславу Богданівну.
навчальної групи ЕК-31 ГРИНЧИШИН Наталію Миколаївну.
навчальної групи КБ-31 капітана сл. ц.з. МАКСИМІВА Олексія Петровича.
навчальної групи КН-31 капітана
сл.
ц.з.
ГОЛОВАТОГО Романа
Руслановича.
навчальної групи ЦБ-31 підполковника сл. ц.з. ІЛЬЧИШИНА Ярослава
Васильовича.
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навчальної групи ЦЗ-32

підполковника
сл.
ц.з.
СИНЕЛЬНІКОВА
Олександра Дмитровича.
навчальної групи ІЗ-31
підполковника
сл.
ц.з.
СИНЕЛЬНІКОВА
Олександра Дмитровича.
навчальної групи ОП-31 підполковника
сл.
ц.з.
СИНЕЛЬНІКОВА
Олександра Дмитровича.
навчальної групи ЕК-41 капітана сл. ц.з. БОСАКА Павла Володимировича.
навчальної групи КБ-41 капітана сл. ц.з. МАКСИМІВА Олексія Петровича.
навчальної групи ЦЗ-41 підполковника сл. ц.з. ЛАВРІВСЬКОГО Мар’яна
Зеновійовича.
навчальної групи ІЗ-41
підполковника сл. ц.з. ЛАВРІВСЬКОГО Мар’яна
Зеновійовича.
навчальної групи ОП-41 капітана сл. ц.з.
МАРИЧА Володимира
Михайловича.
навчальної групи КН-41 майора сл. ц.з. БУРАКА Назарія Євгеновича.
навчальної групи ЕК-51м полковника сл. ц.з. БАЛАНЮКА Володимира
Мірчовича.
навчальної групи КБ-51м полковника сл. ц.з. ТКАЧУКА Ростислава
Львовича.
навчальної групи ОП-51м СТАНІСЛАВЧУК Оксану Володимирівну.
навчальної групи ЦЗ-51м ТАРНАВСЬКОГО Андрія Богдановича.
навчальної групи КН-51м полковника сл. ц.з. СМОТР Ольгу Олексіївну.
навчальної групи ЕК-61м полковника сл. ц.з. БАЛАНЮКА Володимира
Мірчовича.
навчальної групи КБ-61м полковника сл. ц.з. ТКАЧУКА Ростислава
Львовича.
навчальної групи КН-61м полковника сл. ц.з. МАЛЬЦЯ Ігора Остаповича.
навчальної групи ОП-61м СТАНІСЛАВЧУК Оксану Володимирівну.
навчальної групи ЦБ-61м ТАРНАВСЬКОГО Андрія Богдановича.
10.3. Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту:
навчальної групи АП-11 БЕНЬКЕВИЧ Галину Андріївну.
навчальної групи АП-12 ПЕТРОВСЬКУ Інну Ігорівну.
навчальної групи ПС-11 ХЛИПАВКУ Галину Григорівну.
навчальної групи ПС-12 БАБІЙ Ірину Володимирівну.
навчальної групи СР-11 МІЩЕНКО Оксану Михайлівну.
навчальної групи АП-21 КОВАЛЯ Станіслава Романовича.
навчальної групи АП-22 БАДЮК Орисю Орестівну.
навчальної групи ПС-21 ВДОВИЧ Світлану Михайлівну.
навчальної групи ПС-21 капітана
сл.
ц.з.
СТЕЛЬМАХ
Оксану
Володимирівну.
навчальної групи СР-21 ЛОГВИНЕНКО Вікторію Михайлівну.
навчальної групи АП-31 ОМЕЛЬЧЕНКО Наталію Андріївну.
навчальної групи АП-32 ПОПКО Ірину Адамівну.
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навчальної групи ПС-31

старшого лейтенанта сл. ц.з. ЯРЕМКА Романа
Ярославовича.

навчальної групи СР-31 КОСТИШИН Емілію Іванівну.

навчальної групи АП-41 ІВАНИШИН Наталію Любомирівну.

навчальної групи АП-42 ЛОТОЦЬКУ Наталію Ярославівну.

навчальної групи ПС-41 майора сл. ц.з. БЕРЕЗЯК Ксенію Михайлівну.

навчальної групи ПС-42 ЗАВЕРУХУ Ольгу Ярославівну.

навчальної групи СР-41 ЛОЗИНСЬКОГО Андрія Федоровича.

навчальної групи АП-51м СВІДНИЦЬКУ-ІЛЬКІВ Наталію Василівну.

навчальної групи ПС-51м ЦЮПРИКА Андрія Ярославовича.

навчальної групи СР-51м КОВАЛЬ Ганну Володимирівну.

навчальної групи АП-61м ГУБИЧА Петра Володимировича.

навчальної групи ПС-61м ВАВРИНІВ Олену Степанівну.

навчальної групи СР-61м ГРИЦАНЮК Віту Василівну.
10.4. Функції кураторів навчальних груп для заочної форми навчання покласти
на кураторів відповідних груп денної форми навчання.
11. З метою забезпечення якісного функціонування навчально-стройових
підрозділів, належної контрольно-організаційної роботи з постійним та
перемінним складом курсів, надання методичної та практичної допомоги їх
керівництву закріпити:
куратором перших курсів (освітнього ступеня бакалавра) – першого
проректора університету полковника служби цивільного захисту РАТУШНОГО
Романа Тадейовича.
куратором других курсів (освітнього ступеня бакалавра) – проректора
університету з стратегічного планування та контролю полковника служби
цивільного захисту МОВЧАНА Івана Олександровича;
куратором третіх курсів (освітнього ступеня бакалавра) – проректора
університету по роботі з персоналом полковника служби цивільного захисту
ПІНДЕРА Володимира Федоровича;
куратором четвертих курсів (освітнього ступеня бакалавра) – проректора
з науково – дослідної роботи полковника служби цивільного захисту КУЗИКА
Андрія Даниловича;
куратором перших та других курсів (освітнього ступеня магістра) –
проректора університету з навчальної та методичної роботи підполковника
служби цивільного захисту ЧАЛОГО Дмитра Олександровича;
12. Звільнення з занять та зміни у розкладі занять допускати тільки з дозволу
ректора Університету або проректора за навчальної та методичної роботи.
13. З метою покращення професійної підготовки курсантів:
13.1. Начальнику навчальної пожежно-рятувальної частини полковнику
служби цивільного захисту КОВАЛЬЧИКУ Василю Михайловичу до 14 вересня
2020 року підготувати проекти наказів по Університету:
 про проведення навчальної практики курсантів і студентів Університету;
про закріплення водіїв за автотранспортом навчальної пожежно-рятувальної
частини.
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14. З метою подальшого узагальнення передового досвіду роботи
випускників Університету, аналізу відгуків підрозділів ДСНС України про рівень
підготовки молодих фахівців, розробки на цій основі пропозицій по підвищенню
якості навчання:
14.1. Створити на 2020-2021 навчальний рік комісію по зв’язках з
випускниками у складі:
Голова комісії:
начальник
навчально-наукового
інституту
пожежної та техногенної безпеки, кандидат
технічних наук, доцент . Андрій ЛИН.
Заступники голови комісії: начальник
навчально-наукового
інституту
цивільного захисту, доктор технічних робіт, доцент
Василь ПОПОВИЧ;
начальник
навчально-наукового
інституту
психології та соціального захисту, доктор
технічних наук, доцент Василь КАРАБИН.
Члени комісії:
заступник начальника кафедри пожежної та
аварійно-рятувальних робіт, кандидат технічних
наук, доцент, полковник служби цивільного
захисту Василь ЛУЩ;
начальник кафедри наглядово-профілактичної
діяльності та пожежної автоматики, кандидат
технічних наук, доцент Олег БАШИНСЬКИЙ;
завідувач кафедри експлуатації транспортних
засобів та пожежно-рятувальної техніки, доктор
технічних наук, професор Петро ГАЩУК;
завідувач кафедри права та менеджменту у сфері
цивільного захисту, доктор педагогічних наук,
доцент Оксана ПОВСТИН;
доцент кафедри пожежної тактики та аварійнорятувальних робіт, кандидат технічних наук,
доцент Василь ЛОЇК;
доцент кафедри промислової безпеки та охорони
праці, кандидат технічних наук, доцент Оксана
Станіславчук;
начальник
кафедри
управління
проектами,
інформаційних технологій та телекомунікацій,
кандидат технічних наук, доцента Олександра
ПРИДАТКА;
начальник кафедри управління інформаційною
безпекою, доктор технічних наук, доцент
Ростислав ТКАЧУК;
начальник кафедри практичної психології та
педагогіки, доктор психологічних наук, доцент
Роксолана СІРКО;
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Секретар комісії:

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та
соціальної роботи, доктор наук з державного
управління, професор Ганна КОВАЛЬ;
завідувач
кафедри
іноземних
мов
та
перекладознавства, доктор філологічних наук,
професор Олег ТИЩЕНКО;
заступник начальника інституту навчальнонаукової роботи навчально-наукового інституту
пожежної та техногенної безпеки, кандидат
технічних наук, доцента Іван ПАСНАК;
професора кафедри права та менеджменту у сфері
цивільного захисту, доктор технічних наук,
доцента Олег ЗАЧКО;
начальника кафедри цивільного захисту та
комп’ютерного
моделювання
екогеофізичних
процесів, кандидат наук з державного управління
Віктор КОВАЛЬЧУК;
завідувача кафедри промислової безпеки та
охорони праці, кандидат хімічних наук, доцент
Олександр МІРУС;
доцент
кафедри
управління
проектами,
інформаційних технологій та телекомунікацій,
кандидат технічних наук, доцент Ігор МАЛЕЦЬ;
професор кафедри управління інформаційною
безпекою, доктор технічних наук, професор
Володимир САМОТИЙ;
доцент кафедри екологічної безпеки, кандидат
технічних наук, доцент Катерина СТЕПОВА;
професора
кафедри
іноземних
мов
та
перекладознавства, доктор філологічних наук,
професор Оксана БАБЕЛЮК.
доцент кафедри права та менеджменту у сфері
цивільного захисту Андрій ХАРЧУК.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на підполковника служби
цивільного захисту ЧАЛОГО Дмитра Олександровича.
Наказ оголосити всьому начальницькому складу Університету.

Ректор Університету

Мирослав КОВАЛЬ

