
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Н А К А З
м. Львів

(з основної діяльності)

Про створення комісії 
для проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
з природничих, технічних і гуманітарних 
наук у 2017/2018 навчальному році

З метою залучення курсантів, студентів і слухачів до виконання наукових 
досліджень, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, формування і 
розвитку умінь та навичок самостійної роботи, творчих здібностей, вияву і 
підтримки талановитої молоді, заохочення її до проведення наукових 
досліджень та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1364 від 
10 жовтня 2017 року

Н А К А З У Ю :

1. Створити конкурсну комісію для проведення першого етапу конкурсу в 
складі:

* Проректор університету з науково-дослідної роботи:, д,с.~г.н,, професор, 
полковник служби цивільного захисту КУЗИК Андрій Данилович -  
голова комісії;

* учений секретар, к.і.н,, доцент, полковник служби цивільного захисту 
ЛАВРЕІДЬКИИ Роман Вікторович -  заступник голови комісії;

* науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, 
к.філол.н., доцент ДРОБІТ Ірина Михайлівна -  секретар комісії.
Члени комісії:

* заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально- 
наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, к.т.н., доцент, 
полковник служби цивільного захисту ПАРХОМЕНКО Руслан 
Володимирович;
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• заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально- 
наукового інституту цивільного захисту, к.т.н., доцент, полковник служби 
цивільного захисту МЕНЬШИКОВА Ольга Володимирівна;

• заступник начальника інституту психології та соціального захисту, 
к.психол.н., доцент, полковник служби цивільного захисту 
СЛОБОДЯНИК. Володимир Іванович;

• завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно- 
рятувальної техніки, д.т.н., професор ГАЩУК Петро Миколайович;

• завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, 
д.т.н., професор КОВАЛИШИН Василь Васильович;

• завідувач кафедри процесів горіння та загальної хімії, д.х.н., професор 
МИХАЛІЧКО Борис Миронович;

• завідувач кафедри управління проектами інформаційних технологій та 
телекомунікацій, д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович;

• завідувач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 
екогеофізичних процесів, д.ф.-м.н., професор СТАРО ДУБ Юрій 
Петрович;

• завідувач кафедри практичної психології та педагогіки, д.пед.н., професор 
ЛИТВИН Андрій Віленович;

• завідувач кафедри українознавства, к.філол.н., доцент ЛАБАЧ Марта 
Миколаївна;

• начальник відділу організації науково-дослідної діяльності, к.т.н., майор 
служби цивільного захисту ЄМЕЛЬЯНЕНКО Сергій Олександрович;

• головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
діяльності, к.т.н., доцент, полковник служби цивільного захисту РУДИК 
Юрій Іванович;

• старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
діяльності, к.т.н., с.н.с. КИРИЛІВ Ярослав Богданович.

2. Голові конкурсної комісії полковнику служби цивільного захисту 
КузикуА.Д. в термін до 25 січня 2018 року провести перший етап 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності. Підсумки І туру конкурсу підвести до 31 січня 2018 року.

Т.в.о. ректора /Уті р-*
полковник служби цивільного захисту / _  /  Р.Т. Ратушний
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