
Додаток 1 

до наказу Львівського державного  

університету безпеки життєдіяльності 

№ 231 від 23 грудня 2021 р. 

УХВАЛЕНО 

на засіданні Вченої ради ЛДУБЖД 

протокол № 5 від 22 грудня 2021 р. 
 

 
План роботи Вченої ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
на ІІ семестр 2021-2022 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 2021 році” 

січень 
2022 р. 

Мирослав Коваль 

2.  Звіт про діяльність Вищого професійного училища Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) у 2021 році 

січень 
2022 р. 

ГОВОРУЩАК 
Микола 

3.  Обрання за конкурсом на посади  січень 
2022 р. 

ЛАВРЕЦЬКИЙ Роман 

4.  Про затвердження кандидатур курсантів, які отримали за результатами сесії 
відмінні та добрі оцінки, для виплати підвищених посадових окладів 

лютий 
2022 р. 

ЛАВРЕЦЬКИЙ Роман  

5.  Про стан інформаційно-комунікаційних систем та перспективи інформатизації 
Університету 

березень 
2022 р. 

ДЕМЧИНА 
Володимир 

6.  Про перегляд освітньо-професійних та освітньо-наукових програм березень 
2022 р. 

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

7.  Про затвердження програм комплексних кваліфікаційних екзаменів березень 
2022 р. 

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 
 

8.  Затвердження Положення про наукові семінари, що діють у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності 

березень 
2022 р. 

КУЗИК Андрій 



9.  Звіт про роботу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної 
безпеки  

квітень 
2022 р. 

ЛИН Андрій 

10.  Затвердження Положення про наукові школи в Львівському державному 
університеті безпеки життєдіяльності 

квітень 
2022 р. 

КУЗИК Андрій 

11.  Про затвердження навчальних планів на 2022-2023 навчальний рік травень 
2022 р. 

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

12.  Про внесення змін до чинних та затвердження нових положень з питань 
організації освітнього процесу та функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем в Університеті 

травень 
2022 р. 

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

13.  Про результати моніторингу якості вищої освіти у 2021-2022 навчальному році травень 
2022 р. 

ПОПІЛЬ Юлія 

14.  Про стан підготовки до акредитації освітніх програм у 2022-2023 навчальному 
році 

травень 
2022 р. 

гаранти освітніх 
програм 

15.  Обрання за конкурсом на посади травень 
2022 р. 

ЛАВРЕЦЬКИЙ Роман 

16.  Про стан підготовки Університету до вступної кампанії 2022 року травень 
2022 р. 

ГУДИМЕНКО 
Олександр  

17.  Про рекомендацію до друку фахових збірників наукових праць червень 
2022 р. 

КУЗИК Андрій  

18.  Звіти ад’юнктів та докторантів денної та вечірньої форми навчання за 
2021/2022 навчальний рік 

червень 
2022 р. 

КУЗИК Андрій 

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

червень 
2022 р. 

КУЗИК Андрій 

20.  Про організацію освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році серпень 
2022 р.  

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола 

 
 
Учений секретар Університету         Роман ЛАВРЕЦЬКИЙ 

 

 


