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Про органiзацiю пiдготовки
навчальних груп з цивiльного захисту
унiверситету на 2021 piK
Вiдцовiдно до cTaTTi 39, <Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи>, пункту 7,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26 червня 2013
рокУ Jю 444 пПрО затвердЖеннЯ порядкУ здiйснення навчання населення дiям у
надзвичайних ситуацiях>,

НАКАЗУЮ:

1. ,Щля проведення занять з ЦЗ створити навч€tпьнi
навчzlльнrх груп призначити :
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Керiвник групи
Назва iнстиryry, факультеry, кафедри, пiдроздiлу
унiверситеry
Факультет агротехнологiй i природокорисryвання
Доцент кафедри
землеустрою.
Безвiконний Петро Васильович
Кафедра рослинництва i кормовироOництва.
Кафелра_садiвництва i виноградарства,
землероьства та грунтознавства.

ТФедраЪкологii, карантину i захисту рослин.
Кафедра. агрохi мii, хiмiчних та загальнобiологiчних
дисциплlн.

Кафедра технологiТ виробництва
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продукцiТ

тваринництва та кiнологiТ.
Кафедра ветакушерства, внутрiшньоТ патологiТ та
хiрургiТ,
ветеринарного
Кафелра гiгiени тварин
НацiональноТ
служби
кiнологiчноТ
забезпечення
полiцiТ УкраТни.
Кафелра iнфекцiйних та iнвазiйних хвороб.
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групи, керiвниками

!/

Доцент кафедри
Вiльчинська Людмила Алiковна
Асистент кафедри
Мулярчук оксана IBaHiBHa
Професор кафедри
Чинчик Олександр Сергiйович
Доцент кафедри
Пустова Зоя Володимирiвна
Доцент кафедри
Димчук Анатолiй Васильович
Ст.лаборант
TiMaKiHa Iрина Володимирiвна
Асистент кафедри
Чорний Iгор Олександрович
Доцент кафедри
Просяний Сергiй Борисович
Доцент кафедри
Каспров Роман Васильович

a.t7

Економiчний факультет

Кфедра,е"Ф-менту, публiчного управлiння

i

Кфелра оОлiку, оподаткування та технологiй
кафедра економiки, пiдприемництва, торгlвлl та
бiржовот дiяльностi.
кафедра фiнансiв, банкiвськоi справи, страхування
та електронних платiжних систем.

Доцент кафедри
славiна Наталiя Анатолiтвна
Доцент кафедри
Стендер Свiтлана Взgцдiдцq
Асистент кафелри
шевчук Жанна Анатолiiвна
Доцент кафедри
Фугело Павлiна МиколаТвна

Iнженерно-технiчний факультет
Старший лаборант
Gфедра агроiнженерiТ i системотехнiки.
Мошенко IBaH остапович
TexHiK Пiдперигора Анатолi й
кафелра технiчного cepBicy i загальнотехнiчних
Володимирович
дисциплiн.
Викладач Степанков Сергiй
Кафедра фiзичного виховання.
п
TexHiK Рулик Микола
кафелра транспортних технологiй та засобiв Апк,
Анатолiйович
Старший лаборант
Кафедра професiйноi освiти,
Лучинська Наталiя IBaHiBHa
Ст. лаборант Качан,Щiна СергiТвна
й
Ка6.лра харчових технологiй виробництва
кабьлра трактор i в, автомоб iлiв та енергетич

н

их

навчально-на

TexHiK

волинкiн Микола
енеDгетики

Завiдувач кафедри
ткач олег Васильович
Завiдувач кафедри
чук Iго
кафедри
Завiдувач
Кафедра фiзики, охорони працi та iнженерii
ька Леся Юрiтвна
навчально-наукови й iнстиryт зао.lнот i дистан цiйноi освiти

Кабелра енергозберiгаючих технологiй та
енергетичного

Каqелра теоретико-правових i соцiально манiтарних дисциплiн.
Кафедра iноземних мов.

каф.др" йатематичних дисциплiн, iнформатики
моделювання.

Технiчний персонал головного корпусу
Технiчний персонал IТФ
Технiчний персонал ФВМТТ
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Завiдувач кафедри
KipiKa Щiана Володимирi
Завiдувач кафедри
Гуменюк Iрина Iллiвна
Завiдувач кафедри
Громик Андрiй П

Пiдроздiли
Комендант головного корпусу
,iшковська Ганна Вiкгорiвна
Комендант IТФ
Смалько А
Комендант ФВМТТ
Щжамалова Ольга Анатолi'r'вна

,
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шЁ ццуfl
Технiчний персонал гуртожиткiв

!иректор студентського мiстечка
Лебедь Людмила IBaHiBHa
технiчний персонал навчальних корпусiв N9 l4
Комендант 1-4 корпусiв
михайлiвна
Технiчний персонал навчальних корпусiв lVч 6-Z
Комендант 6-7 корпусiв
сиканевич Ганна Анатолiтвна
Адмiн
вно_господарська части на
НДЦ кПодiлля>
НДЦ <Подiлля>
!иректор

щентр виховнот роботи

i

соцiально-культурного

вiддiл фiнансування та бухгалтерськогыоолiку.
науково-методичний центр забезпечення якостi
вищоi освiти, наукова частина, вiддiл кадрiв, вiддiл

загального дiловодства.
HlI круп'яних культур iM. О.Алексеевоi

Наукова бiблiотека

Вiддiл постачання
Булiвельна бригада, водii.

слюсарi - сантехнiки, електрогtr}озварювальники.
Електромонтери.
Служба охорони.

Чапай Валерi й Олександрович
Культорганiзатор ЦВР i
соцiально-культурного розвитку
Томайчук Микола Анатолiйович
Провiдний iнженер з I_{O
BiKTop Миколайович
Провiлний iнженер з L{O
Борлюг BiKTop Миколайович

HlI крупяних культур iЙ.
О. АлексеевоТ Бурлига Вiталiй
миколайович
,Щиректор науковоi бiблiотеки
Михайлик Артур Олександрович
Головний iнженер
Маляр Анатолiй Степанович
Провiдний iнженер
Мороз Василь Iванович
Начальник господарчого вiддiлу
Яворський Станiслав Вiталiйович
Головний енергетик
Ткачук BiKTop Гри
Керiвник служби охорони
Крiль Валерiй Петрович.
,Щиректор

2. tlавч€
l.
навчальний
LЛьний piK
plк дпя
дгrя груп встановити з 22 лютого 202lp. по 15 жовтня 2O2Ip.
з. !иректору центру виховноi роботи i соцiально-кульryрного розвитку

куземi А.л. розроблену тематику занять з Щз та навчально-методичний матерiал
для навчальних груп розмiстити на офiцiйному сайтi Унiверситету.
4. Пiдготовку осiб керiвного складу унiверситету та
формувань з питань цз
гIроводити в навчшIьно-методичному центрi I]З та безпеки життсдiяльностi.
5. Провiдному iнженеру з ЦО Бордюгу в.м. довести Haкzrз до вiдома
посадових осiб, яких BiH стосусться.
6. Контроль за виконанням даного
з€Lлишаю за собою.
Ректор

В.В. Iванишин

