
Відділ організації 

служби

Структура

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Ректор 

Помічник ректора

Проректор університету з науково-

дослідної роботи
Проректор університету з стратегічного 

планування та контролю 

Проректор університету

по роботі з персоналом 

Проректор університету з навчальної 

та методичної роботи
Перший проректор університету

Клуб

Відділ персоналу

Навчально – науковий 

інститут пожежної та 

техногенної безпеки 

Кафедра наглядово –

профілактичної діяльності та 

пожежної автоматики 

Кафедра пожежної тактики та 

аварійно – рятувальних робіт
Кафедра права та менеджменту 

у сфері цивільного захисту

Кафедра спеціально -

рятувальної підготовки та 

фізичного виховання

Сектор безпеки та 

запобігання проявам 

корупції

Кафедра експлуатації 

транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки

Основні підрозділи

Навчально – науковий 

інститут цивільного 

захисту

Кафедра цивільного захисту та 

комп'ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів

Кафедра екологічної безпеки Кафедра управління 

інформаційною безпекою

Кафедра інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем

Навчально – науковий 

інститут психології та 

соціального захисту

Кафедра іноземних мов та перекладознавства
Кафедра соціальної роботи, управління та суспільних 

наук
Кафедра практичної психології та педагогіки Кафедра українознавства

Сектор зв’язків із 

громадкістю

Кафедра фізики та хімії горіння  

Докторантура, 

ад'юнктура 

Відділ організації науково –

дослідної діяльності

Інститут післядипломної 

освіти

Лабораторія дистанційного 

навчання

Кафедра ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій
Навчально – тренувальний 

полігон

Кафедра прикладної математики 

і механіки

Підрозділи забезпечення

Навчальна пожежно – рятувальна 

частина

Відділення 

обслуговування

Сектор речового 

забезпечення

Сектор

продовольчого 

забезпечення

Їдальня
Медико-санітарна 

частина 
Автомобільне

відділення

Режимно – таємний 

сектор

Сектор адміністрування та 

електронного 

документообігу

Відділ виховної, 

соціально-гуманітарної 

роботи та психологічного 

забезпечення

Навчально -

методичний центр

Відділ внутрішнього 

забезпечення якості освіти

Сектор планування 

освітнього процесу

Відділ інформаційних 

технологій та технічного 

захисту інформації

Вище професійне училище 

Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності (м.Вінниця)

Ліцей цивільного захисту 

Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності (м.Вінниця)

Відділ економіки і 

фінансів

Курси

Управлінські підрозділи

Відділ міжнародного 

співробітництва

Відділ матеріально-

технічного 

забезпечення

Кафедра  промислової безпеки та 

охорони праці

Психолого –

тренувальний 

полігон

Сектор телекомунікацій

Юридичний сектор

Служба

охорони праці

Навчально–спортивний

комплекс
Бібліотека

Група 

автотранспортного 

забезпечення

Відділ науково–

редакційної діяльності

Науково-дослідна 

лабораторія 

пожежної безпеки

Помічник ректора з питань взаємодії 

з органами влади

Учений секретар

Фахівець                                     

(з мобілізаційної 

роботи)

Розрахунковий 

сектор

Сектор обліку 

матеріальних засобів

Сектор по роботі з 

перемінним складом

Курси

Курси

Науково-дослідна 

лабораторія 

екологічної безпеки

Відділення спеціальної

техніки

Амбулаторно-

поліклінічне 

відділення 

Стаціонарне 

відділення 

Фахівець                                     

(з мобілізаційної 

роботи)

Фахівець                                     

(з гендерної рівності)

Навчально-наукова 

лабораторія 

протипожежного 

захисту

Сектор видавничої 

діяльності
Сектор з публічних 

закупівель

Помічник ректора

ПЕРЕМІННИЙ СКЛАД


