ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(ЛДУБЖД)

НАКАЗ
Львів

З/

№

^^3^'_____

(з основної діяльності)
Про
створення
груп
забезпечення спеціальностей
та призначення гарантів
освітніх програм

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556VII, постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. №1187 «Про
затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»,
постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №266 «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки України від
11.07.2019р. №977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
НАКАЗУЮ:

1. Сформувати групи забезпечення спеціальностей у складі:
1.1. Спеціальність 261 Пожежна безпека:
- Керівник групи забезпечення - заступник начальника навчально-наукового
інституту пожежної та техногенної безпеки з навчально-наукової роботи Іван
ПАСНАК, к.т.н., доцент;
Члени групи забезпечення:
начальник
кафедри наглядово-профілактичної
діяльності
Олег
БАШИНСЬКИЙ, к.т.н., доцент;
- заступник начальника кафедри Пожежної тактики та аварійно-рятувальних
робіт Василь ЛУЩ, к.т.н., доцент;
- завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Василь
КОВАЛИШИН, д-р. техн, наук, професор;
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- завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Едуард
ГУЛІДА, д-р. техн. наук, професор;
- завідувач кафедри процесів горіння та загальної хімії Борис МИХАЛІЧКО,
д-р. хім. наук, професор;
- доцент кафедри фізики та хімії горіння Олена ЛАВРЕНЮК, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Олександр
ЛАЗАРЕНКО, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Дмитро
ВОЙТОВИЧ, к.т.н.;
- доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики
Сергій ВОВК, к.т.н.;
- доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики
Олег ШАПОВАЛОВ, к.т.н.;
- професор кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної
техніки Юрій ПАВЛЮК, к.т.н.;
- доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання
екогеофізичних процесів Роман ВЕСЕЛІВСЬКИЙ, к.т.н.;
- професор кафедри фізики та хімії горіння Роман ЛОЗИНСЬКИЙ, к.т.н.,
доцент;
- викладач кафедри наглядово-профілактичої діяльності та пожежної
автоматики Тарас БЕРЕЖАНСЬКИЙ, к.т.н.;
- старший викладач кафедри наглядово-профілактичої діяльності та пожежної
автоматики Олег НАЗАРОВЕЦЬ, к.т.н.;
- старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
Роман СУКАЧ;
- старший викладач кафедри наглядово-профілактичої діяльності та пожежної
автоматики Дем’ян ХАРИШИН, к.т.н.;
- начальник відділу організації науково-дослідної діяльності Сергій
ЄМЕЛЬЯНЕНКО, к.т.н.;
- проректор з навчальної та методичної роботи Дмитро ЧАЛИЙ, к.т.н., доцент;
- начальник навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки
Андрій ЛИН, к.т.н., доцент;
- начальник ад’юнктури Юрій КОПИСТИНСЬКИЙ, к.т.н.;
- професор кафедри наглядово-профілактичої діяльності та пожежної
автоматики Олег МІЛЛЕР;
- доцент кафедри наглядово-профілактичої діяльності та пожежної автоматики
Андрій КУШНІР, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Роман
ЯКОВЧУК, к.т.н.
1.2. Спеціальність 275 Транспортні технології:
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- Керівник групи забезпечення – завідувач кафедри експлуатації транспортних
засобів та пожежно-рятувальної техніки Петро ГАЩУК, д-р. техн. наук,
професор.
Члени групи забезпечення:
- заступник начальника кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки Андрій ДОМІНІК, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної
техніки Ярослав ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ, к.т.н., доцент;
- старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки Андрій ГАВРИЛЮК, к.т.н.;
- старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки Артур РЕНКАС, к.т.н.;
- старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки Дмитро РУДЕНКО, к.т.н.;
- старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежнорятувальної техніки Володимир ТОВАРЯНСЬКИЙ, к.т.н.
1.3. Спеціальність 073 Менеджмент:
- Керівник групи забезпечення – професор кафедри права та менеджменту у
сфері цивільного захисту Олег ЗАЧКО, д-р. техн. наук, професор.
Члени групи забезпечення:
- завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Оксана
ПОВСТИН, д-р.пед.наук;
- перший проректор Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності Роман РАТУШНИЙ, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Андрій
ІВАНУСА, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Ольга
МАРТИН, канд. екон. наук, доцент;
- докторант кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Дмитро
КОБИЛКІН, к.т.н.;
1.4. Спеціальність 263 Цивільна безпека:
- Керівник групи забезпечення – начальник кафедри цивільного захисту та
комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Віктор КОВАЛЬЧУК,
к.н. з держ. управління;
Члени групи забезпечення:
- доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Василь
ЛОЇК, к.т.н.;
- завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці Олександр МІРУС,
к.х.н., доцент;
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- доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці Оксана
СТАНІСЛАВЧУК, к.т.н., доцент;
- старший викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного
моделювання екогеофізичних процесів Андрій ГАВРИСЬ, к.т.н.;
- начальник навчально-наукового інституту психології та соціального захисту
Василь КАРАБИН, д-р. техн. наук, доцент;
- старший викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного
моделювання екогеофізичних процесів Олександр СИНЕЛЬНІКОВ, к.т.н.;
- професор кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання
екогеофізичних процесів Юрій СТАРОДУБ, д-р. фіз.-мат. наук, професор;
- старший викладач кафедри промислової безпеки та охорони праці Володимир
МАРИЧ, к.т.н.
1.5. Спеціальність 101 Екологія:
- Керівник групи забезпечення – начальник кафедри екологічної безпеки
Володимир БАЛАНЮК, д-р. техн. наук, доцент;
Члени групи забезпечення:
- начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту Василь
ПОПОВИЧ, д-р. техн. наук, доцент;
- доцент кафедри екологічної безпеки Катерина СТЕПОВА, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри екологічної безпеки Наталія ГРИНЧИШИН, к. с.-г. наук,
доцент;
- доцент кафедри екологічної безпеки Леонід СИСА, к. хім. наук, доцент;
- викладач кафедри екологічної безпеки Тарас ШУПЛАТ к. с.-г. наук.
1.6. Спеціальність 122 Комп'ютерні науки:
- Керівник групи забезпечення – начальник кафедри управління проектами,
інформаційних технологій та телекомунікацій Олександр ПРИДАТКО, к.т.н.,
доцент.
Члени групи забезпечення:
- доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Ігор МАЛЕЦЬ, к.т.н., доцент;
- професор кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Євген МАРТИН, д-р. техн. наук, професор;
- Доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Ольга СМОТР, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Юрій БОРЗОВ, к.т.н., доцент;
- доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Назарій БУРАК, к.т.н.;
- старший викладач кафедри управління проектами, інформаційних технологій
та телекомунікацій роман ГОЛОВАТИЙ, к.т.н.
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1.7. Спеціальність 125 Кібербезпека:
- Керівник групи забезпечення – начальник кафедри управління інформаційною
безпекою Ростислав ТКАЧУК, д-р. техн. наук, доцент.
Члени групи забезпечення:
- професор кафедри управління інформаційною безпекою Володимир
САМОТИЙ, д-р. техн. наук, професор;
- доцент кафедри управління інформаційною безпекою Наталія КУХАРСЬКА,
канд. фіз.-мат. наук, доцент;
- доцент кафедри управління інформаційною безпекою Орест ПОЛОТАЙ, к.т.н.;
1.8. Спеціальність 053 Психологія:
- Керівник групи забезпечення – начальник кафедри практичної психології та
педагогіки Роксолана СІРКО, доктор психологічних наук, доцент.
Члени групи забезпечення:
- професор кафедри практичної психології та педагогіки Олена
КРИВОПИШИНА, доктор психологічних наук, професор;
- доцент кафедри практичної психології та педагогіки Андрій ЦЮПРИК,
кандидат психологічних наук, доцент;
- начальник інституту післядипломної освіти Володимир СЛОБОДЯНИК,
кандидат психологічних наук, доцент;
- викладач кафедри практичної психології та педагогіки Олена ВАВРИНІВ;
- викладач кафедри практичної психології та педагогіки Ольга ЗАВЕРУХА.
1.9. Спеціальність 231 Соціальна робота:
- Керівник групи забезпечення – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та
соціальної роботи Ганна КОВАЛЬ, доктор наук з державного управління,
професор.
Члени групи забезпечення:
- доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Емілія
КОСТИШИН, кандидат історичних наук, доцент;
- доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Вікторія
ЛОГВИНЕНКО, кандидат філософських наук, доцент;
- доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Віта
ГРИЦАНЮК, кандидат політичних наук, доцент;
- старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
Оксана МІЩЕНКО.
1.10. Спеціальність 035 Філологія:
- Керівник групи забезпечення – професор кафедри іноземних мов та
перекладознавства Оксана БАБЕЛЮК, доктор філологічних наук, професор.
Члени групи забезпечення:
- завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства Олег ТИЩЕНКО,
доктор філологічних наук, професор;
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- доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства Олександра
ПАЛЬЧЕВСЬКА, кандидат філологічних наук, доцент;
- доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства Марія ІВАНЧЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент;
- заступник начальника навчально-наукового інституту психології та
соціального захисту Любов ДІДУХ, кандидат педагогічних наук, доцент;
- завідувач кафедри українознавства Марта ЛАБАЧ, кандидат філологічних
наук, доцент;
- заступник завідувача кафедри іноземних мов та перекладознавства Марія
МАЛАНЮК.
1.11. Спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізацією):
- Керівник групи забезпечення – професор кафедри практичної психології та
педагогіки Андрій ЛИТВИН, д-р. пед. наук, професор.
Члени групи забезпечення:
- професор кафедри практичної психології та педагогіки Михайло КОЗЯР,
д-р. пед. наук, професор, член-кор. НАПН;
- професор кафедри практичної психології та педагогіки Лариса РУДЕНКО,
д-р. пед. наук, с.н.с..
2. Призначити гарантами освітніх програм у 2020-2021 н.р.:
2.1. За освітнім ступенем бакалавра:
- Пожежна безпека (спеціальність 261 Пожежна безпека) – заступника
начальника кафедри Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
Василя ЛУЩА, к.т.н., доцента;
- Аудит пожежної та техногенної безпеки (спеціальність 261 Пожежна
безпека) - начальника кафедри наглядово-профілактичної діяльності та
пожежної автоматики Олега БАШИНСЬКОГО, к.т.н., доцента;
- Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціальність
275 Транспортні технології) - завідувача кафедри експлуатації
транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Петра ГАЩУКА,
д-р.т.н., професора;
- Менеджмент організацій та адміністрування (спеціальність 073
Менеджмент) - завідувача кафедри права та менеджменту у сфері
цивільного захисту Оксану ПОВСТИН, д-р.пед.наук;
- Цивільний захист (спеціальність 263 Цивільна безпека) – доцента
кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Василя ЛОЇКА,
к.т.н.;
- Охорона праці (спеціальність 263 Цивільна безпека) – доцента кафедри
промислової безпеки та охорони праці Оксану СТАНІСЛАВЧУК, к.т.н.,
доцента;
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- Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт
(спеціальність 263 Цивільна безпека) – начальника кафедри цивільного
захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Віктора
КОВАЛЬЧУКА, к.н. з держ. управління;
- Комп'ютерні науки (спеціальність 122 Комп'ютерні науки) – начальника
кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Олександра ПРИДАТКА, к.т.н., доцента;
- Управління інформаційною безпекою (спеціальність 125 Кібербезпека) –
начальника кафедри управління інформаційною безпекою Ростислава
ТКАЧУКА, д-р.т.н., доцента;
- Екологія та охорона навколишнього середовища (спеціальність 101
Екологія) – начальника навчально-наукового інституту цивільного
захисту Василя ПОПОВИЧА, д-р.т.н., доцента;
- Практична психологія (спеціальність 053 Психологія) - начальника
кафедри практичної психології та педагогіки Роксолану СІРКО, д-р.
психол.наук, доцента;
- Соціальна робота (спеціальність 231 Соціальна робота) - завідувача
кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Ганну КОВАЛЬ, др. наук з держ. управління, професора;
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
англійська/переклад з англійської мови (спеціальність 035 філологія) завідувача кафедри іноземних мов та перекладознавства Олега
ТИЩЕНКА, д-р філол. наук, професора;
2.2. За освітнім ступенем магістра:
- Пожежна безпека (спеціальність 261 Пожежна безпека) - Заступника
начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально-наукового
інституту пожежної та техногенної безпеки Івана ПАСНАКА, к.т.н.,
доцента;
- Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціальність
275 Транспортні технології) - завідувача кафедри експлуатації
транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Петра ГАЩУКА,
д-р.т.н., професора;
- Управління проектами (спеціальність 073 Менеджмент) - професора
кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Олега ЗАЧКА,
д-р.техн. наук, доцента;
- Цивільний захист (спеціальність 263 Цивільна безпека) – начальника
кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання
екогеофізичних процесів Віктора КОВАЛЬЧУКА, к.н. з держ. управління;
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- Охорона праці (спеціальність 263 Цивільна безпека) - завідувача кафедри
промислової безпеки та охорони праці Олександра МІРУСА, к.х.н.,
доцента;
- Комп'ютерні науки (спеціальність 122 Комп'ютерні науки) – доцента
кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Ігора МАЛЬЦЯ, к.т.н., доцента;
- Управління інформаційною безпекою (спеціальність 125 Кібербезпека) –
професора кафедри управління інформаційною безпекою Володимира
САМОТИЯ, д-р.техн.нааук, професора;
- Екологічна безпека (спеціальність 101 Екологія) – доцента кафедри
екологічної безпеки Катерину СТЕПОВУ, к.т.н., доцента;
- Практична психологія (спеціальність 053 Психологія) - начальника
кафедри практичної психології та педагогіки Роксолану СІРКО, д-р.
психол.наук, доцента;
- Соціальна робота (спеціальність 231 Соціальна робота) - завідувача
кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Ганну КОВАЛЬ,
д-р. наук з держ. управління, професора;
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
англійська/переклад з англійської мови (спеціальність 035 філологія) професора кафедри іноземних мов та перекладознавства Оксану
БАБЕЛЮК, д-р. філол. наук, професора.
2.3. За освітнім ступенем доктора філософії:
- Екологія (спеціальність 101 Екологія) - начальника кафедри екологічної
безпеки Володимира БАЛАНЮКА, д-р. техн. наук, доцента;
- Пожежна безпека (спеціальність 261 Пожежна безпека) - завідувача
кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Василя
КОВАЛИШИНА, д-р. техн. наук, професора;
- Менеджмент (спеціальність 073 Менеджмент) - професора кафедри права
та менеджменту у сфері цивільного захисту Олега ЗАЧКА, д-р.техн. наук,
доцента;
- Професійна освіта (спеціальність 015 Професійна освіта(за
спеціалізацією)) - професора кафедри практичної психології та педагогіки
Андрія ЛИТВИНА, д-р. пед. наук, професора;
- Комп’ютерні науки (спеціальність 122 Комп’ютерні науки) - професора
кафедри управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій Євгена МАРТИНА, д-р. техн. наук, професора.
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