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(з основної діяльності)

Про створення галузевої 
конкурсної комісії для проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
із групи спеціальностей 
«Техногенна безпека»

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 та заохочення її до проведення наукових 
досліджень згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1364 від 
10 жовтня 2017 року.

Н А К А З У Ю :

1. Створити комісії для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 
навчальному році із групи спеціальностей «Техногенна безпека».

1.1. Галузеву конкурсну комісію в складі:
• проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, д.с.-г.н., професор, полковник служби 
цивільного захисту КУЗИК Андрій Данилович -  голова комісії;
• завідувач кафіедри екології та збалансованого природокористування 
Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор 
МАЛЬОВАНИЙ Мирослав Степанович -  заступник голови комісії (за 
згодою);
• науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, К.Т.Н. ,  с.н.с. 
КИРИЛІВ Ярослав Богданович -  секретар комісії.

0 0 6 8 1 0



2

Члени комісії:
• професор кафедри гігієни та екології Буковинського державного медичного 
університету, д.б.н., професор МАСІКЕВИЧ Юрій Григорович (за згодою);
• заступник начальника навчально-наукового інституту пожежної та 
техногенної безпеки з навчально-наукової роботи Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник служби 
цивільного захисту ПАРХОМЕНКО Руслан Володимирович;
• завідувач кафедри екологічної безпеки Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності, к.геол.н., доцент КАРАБИН Василь Васильович;
• начальник кафедри пожежної та техногенної безпеки об’єктів і технологій 
Національного університету цивільного захисту, д.т.н., старший науковий 
співробітник, підполковник служби цивільного захисту КЛЮЧКА Юрій 
Павлович (за згодою);
• директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля 
Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професор ПЕТРУК 
Василь Григорович (за згодою).

1.2. Апеляційну комісію в складі:
• проректор по роботі з персоналом Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент, полковник служби цивільного 
захисту ПАВЛЮК Юрій Емільович -  голова комісії;
Члени комісії:
• проректор з наукової роботи Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, к. с.-г.н., 
доцент ФЕДЕЦЬ Олег Мирославович (за згодою);
• професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового 
господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету 
України, д.с.-г.н., професор, КУЧЕРЯВИЙ Володимир Панасович (за 
згодою);

2. Голові галузевої конкурсної комісії полковнику служби цивільного захисту 
Кузику А.Д. в термін до 2 березня 2018 року провести перший етап другого 
туру Конкурсу та розмістити на сайті Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності університету інформацію про авторів робіт, 
запрошених до участі у підсумковій науково-практичній конференції.

В. о. ректора М. С. Коваль




