
 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені   Володимира  Гнатюка 

Н  А  К  А  З 
01.03.2022 р.                                          м. Тернопіль                                                      № 50 

Про створення в університеті навчальних  
груп по підготовці з Цивільного захисту 
в 2022 році та призначення їх керівників 

На виконання вимог кодексу Цивільного захисту України та з метою ефективної 
підготовки працівників університету з Цивільного захисту для успішного і ефективного 
володіння засобами колективного та індивідуального захисту від наслідків аварій, 
катастроф та стихійних лих та в особливий період,  

НАКАЗУЮ: 

1. Для підготовки керівного складу університету створити навчальну групу          
№ 1 з цивільного захисту і заняття у ній проводити згідно з розкладом протягом року. 

Керівник групи — я. (список навчальної групи додається ). Обсяг 4 години курсового 
навчання. 

2. Підготовку працівників університету, які не входять до об’єктових 
формувань, проводити на факультетах шляхом курсового навчання, обсяг — 4 год. за 
програмою загальної підготовки. 

3. Для цього організувати навчальні групи та призначити їх керівників в такому 
складі: 

Група № 1 кафедри: філологічних дисциплін початкової освіти, кафедра педагогіки 
і методики початкової та дошкільної освіти. 
Керівник — Турко О.В., зав. кафедри філологічних дисциплін 
початкової та дошкільної освіти 

Група № 2 кафедри: педагогіки і менеджменту освіти, практичної психології, 
психології, соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Керівник — Мешко Г.М., зав. кафедри педагогіки та менеджменту 
освіти. 

Група № 3 кафедра математики та методики її навчання. 
Керівник – Солонецька Г.В., зав. кафедри математики та методики її 
навчання 

Група № 4 кафедри: інформатики і методики її викладання, фізики та методики її 
навчання. 
Керівник – Генсерук Г.Р., зав. кафедри інформатики та методики її 
навчання.  

Група № 5 кафедра сфери обслуговування ,технологій та охорони праці. 
Керівник – Сорока Т.П., зав. кафедри сфери обслуговування, технологій 
та охорони праці. 

Група № 6 кафедри: машинознавства та транспорту, комп’ютерних технологій. 
Керівник — Цідило І.М., зав. кафедри комп’ютерних технологій. 

Група № 7 кафедра ботаніки та зоології, загальної біології та методики навчання 
природничих дисциплін. 
Керівник — Пида С.В., зав. кафедри ботаніки та зоології. 

Група № 8 кафедра хімії та методики її навчання. 
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 Керівник — Барановський В.С., зав. кафедри хімії та методики її 
навчання. 

Група № 9 кафедри: географії та методики її навчання, географії України і туризму, 
геоекологїї і методики викладання екологічних дисциплін. 
Керівник — Заставецька Л.Б., зав. кафедри географії та методики її 
навчання. 

Група № 10 кафедри: теоретичних основ і методики фізичного виховання, теорії і 
методики олімпійського та професійного спорту. 
Керівник — Ладика П.І., зав. кафедри теорії і методики олімпійського та 
професійного спорту. 

Група № 11 кафедри: фізичного виховання; фізичної реабілітації та безпеки 
життєдіяльності; 
Керівник — Петрица П.М., зав. кафедри фізичного виховання. 

Група № 12 кафедри: музикознавства та методики музичного мистецтва, 
образотворчого мистецтва, дизайну і методики їх навчання, театрального 
мистецтва. 
Керівник - Водяний Б.О., зав кафедри. 

Група № 13 кафедри: історії України, археології та спеціалізованих галузей історичних 
наук, всесвітньої історії та релігієзнавства, філософії та суспільних наук. 
Керівник — Бистрицька Е.В., зав. кафедри 

Група № 14 кафедри: загального мовознавства і слов’янських мов, української мови та 
методики її навчання. 
Керівник — Петришина О.І., зав. кафедри. 

Група № 15 кафедри: української та зарубіжної літератур і методик їх навчання, 
журналістики. 
Керівник — Грицак Н.Р., в.о. зав. кафедри. 

Група № 16 кафедри: іноземних мов, німецької філології та методики навчання 
німецької мови, романо-германської філології. 
Керівник — Косович О.В., зав. кафедри . 

Група № 17 кафедри: англійської філології та методики навчання англійської мови, 
теорії і практики перекладу. 
Керівник — Цепенюк Т.О., зав. кафедри теорії і практики перекладу. 

Група № 18 бібліотека. Керівник — Чайка І.А., директор наукової бібліотеки. 
Група № 19 навчально-методичний відділ, відділ міжнародних зв’язків, відділ у 

справах молоді, відділ ТЗН, центр забезпечення якості освіти, проектно-
аналітичний відділ. 
Керівник — Каплун І.Г., керівник виробничої практики. 

Група № 20 канцелярія, бухгалтерія, відділ кадрів, служба ученого секретаря, відділ 
аспірантури і докторантури, обчислювальний центр. 
Керівник — Савчин В.Л., головний бухгалтер. 

Група № 21 технічний персонал навчального корпусу № 1. 
Керівник — Непийвода М.П., зав. навчальним корпусом № 1. 

Група № 22 технічний персонал навчальних корпусів №2, 3, 4, 7, 8, гуртожитку № 1. 
Керівник - Степанюк Г.Ф., зав. навчальними корпусами № 2, 3, 4, 7, 8. 

Група № 23 технічний персонал гуртожитків № 2, 3, 4, 5.  
Керівник - Миськів А.В., директор студмістечка. 

Група № 24 АГЧ (будівельна група, шофери, сантехніки, електрики, відділ 
постачання). 
Керівник - Скоробогата Г.М., інженер-будівельник. 

Група № 25 відділ охорони. 
Керівник - Петрик В.Є., керівник відділу сторожової охорони.  
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Навчання працівників і студентів, які входять до об’єктових формувань, 
проводити безпосередньо на факультетах, під керівництвом командирів формувань за    
програмою спеціальної підготовки. Обсяг - 4 год. курсового навчання. Керівником 
навчальної групи санітарних дружин призначити Барладин О.Р., в.о. зав. кафедри 
фізичної реабілітації і безпеки життєдіяльності. 

4. Фахівцю з цивільного захисту університету забезпечити всі навчальні групи 
розкладом занять, журналами та необхідною літературою. До 28.03.2022 р. з 
керівниками навчальних груп провести інструктивне заняття щодо тематики 
проведення навчальних занять. 

5. Заступникам керівника цивільного захисту здійснювати контроль за 
проведенням занять з ЦЗ і виконанням програми навчання та доповідати мені два рази 
в рік. 

6. Вимоги наказу № 11 від 18.01.2021 р. вважати такими, що втратили 
чинність. 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Терещука Г.В. 

 

 

Ректор Богдан БУЯК 
 
Проєкт наказу вносить 

Фахівець з цивільного захисту І категорії Юрій СОКОТОВ 
 
ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор Григорій ТЕРЕЩУК 
 
 
Проректор з соціально- Олег ГИРИЛО 
економічного розвитку 
 
В.о. уповноваженої особи з питань Надія РАКІВСЬКА 
запобігання та виявлення корупції 
 
 
Начальник юридичного відділу Ірина СОХІНА 
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Ознайомлені: 
 

Чайка В.М.  __________________ 

Огнистий А.В. __________________ 

Струганець Б.В. __________________ 

Дробик Н.М.  __________________ 

Кебало М.С.  __________________ 

Вільчинська Т.П. __________________ 

Кузишин А.В. __________________ 

Громяк М.І.  __________________ 

Місько В.В.  __________________ 

Стельмащук З.М. __________________ 

Барладин О.Р. __________________ 

Каплун І.Г.  __________________ 

Савчин В.Л.  __________________ 

Миськів А.В.  __________________ 
Непийвода М.П. __________________ 

Степанюк Г.Ф. __________________ 

Петрик В.Є.  __________________ 

Скоробогата Г.М. __________________ 
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