
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Вченої ради, ректор 

Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, доктор 

педагогічних наук, професор 

  Мирослав КОВАЛЬ 

“___” ____________ 2022 р. 

План роботи Вченої ради 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

на ІІ семестр 2022-2023 навчального року 
 

№ 
п/п 

Питання, що виносяться на розгляд Термін 
проведення 

Відповідальні 
 

1.  Щорічний звіт ректора, професора Мирослава Коваля “Основні результати 
роботи колективу Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності в 2022 році” 

лютий 
2023 р. 

КОВАЛЬ 
Мирослав  

2.  Звіт про діяльність Вищого професійного училища Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) у 2022 році 

лютий 
2023 р. 

ГОВОРУЩАК 
Микола 

3.  Про затвердження програм комплексних кваліфікаційних екзаменів підготовки 

здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня 

березень 
2023 р. 

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

4.  Про висвітлення діяльності Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності у соціальних мережах 

березень 
2023 р. 

БОДНАРЧУК 
Вікторія 

5.  Звіт про роботу навчально-наукового інституту цивільного захисту  квітень 
2023 р. 

начальник ННІЦЗ 

6.  Затвердження нової редакції Положення про рейтингування науково-
педагогічних працівників у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності 

квітень 
2023 р. 

ЄМЕЛЬЯНЕНКО 
Сергій 

7.  Про перегляд освітньо-професійних та освітньо-наукових програм квітень СИЧЕВСЬКИЙ 



2023 р. Микола 

8.  Про затвердження навчальних планів на 2023-2024 навчальний рік травень 
2023 р. 

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

9.  Про стан підготовки до акредитації освітніх програм у 2023-2024 навчальному 
році 

травень 
2023 р. 

заступники 
начальників ННІ, 
гаранти освітніх 
програм 

10.  Про стан підготовки Університету до вступної кампанії 2023 року травень 
2023 р. 

ГУДИМЕНКО 
Олександр  
 

11.  Про внесення змін до чинних та затвердження нових положень з питань 
організації освітнього процесу  

червень 
2023 р. 

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

12.  Про результати моніторингу якості вищої освіти в 2022-2023 навчальному році червень 
2023 р. 

ПОПІЛЬ 
Юлія 

13.  Про рекомендацію до друку фахових збірників наукових праць червень 
2023 р. 

ПОПОВИЧ 
Василь 

14.  Звіти ад’юнктів та докторантів денної та вечірньої форми навчання за 
2022/2023 навчальний рік 

червень 
2023 р. 

КОПИСТИНСЬКИЙ 
Юрій 

15.  Встановлення кількості ад’юнктів, підготовка яких здійснюється поза 
державним замовленням  

червень 
2023 р. 

КОПИСТИНСЬКИЙ 
Юрій 

16.  Про організацію освітнього процесу в 2023-2024 навчальному році серпень 
2023 р.  

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

17.  Про затвердження Плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Університету на 2023-2024 навчальний рік 

серпень 
2023 р.  

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

 
 
Учений секретар Університету         Роман ЛАВРЕЦЬКИЙ 

 

 


