
П Р О Т О К О Л  № 1 
засідання науково-технічної ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

06.03.2019            м. Львів 

 

Голова науково-технічної ради – проректор з науково-дослідної роботи, д.с.-г.н., професор 

Кузик А.Д. 

Секретар науково-технічної ради – к.т.н., с.н.с. Кирилів Я.Б. 

Присутні: 27 членів науково-технічної ради (відомість реєстрації додається). 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт про науково-дослідну роботу «Інформаційні технології у комп’ютерному 

моделюванні еколого-геофізичних процесів». 

Доповідач: завідувач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів д.ф.-м.н., проф. Стародуб Ю.П. 

2. Інформація про стан підготовки та видання навчальної та наукової літератури у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

Доповідач: старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності к.т.н., с.н.с. Кирилів Я.Б. 

3. Інформація про стажування згідно завдань індивідуальних планів працівників відділу 

організації науково-дослідної діяльності, відділу редакційної та науково-видавничої 

діяльності і науково-дослідної лабораторії. 

Доповідачі: начальник відділу організації науково-дослідної діяльності к.т.н. 

Ємельяненко С.О., головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності к.т.н., доц. Рудик Ю.І. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Стародуб Ю.П., завідувач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів – звіт про науково-дослідну роботу «Інформаційні 

технології у комп’ютерному моделюванні еколого-геофізичних процесів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Мартин Є.В., завідувач кафедри управління проектами, інформаційних 

технологій та телекомунікацій. 

2. К.геол.н., доц. Карабин В.В., начальник навчально-наукового інституту психології та 

соціального захисту. 

3. Д.т.н., проф. Гуліда Е.М., завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

4. Д.с.-г.н., проф. Кузик А.Д., проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Гуліда Е.М., завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

2. Д.т.н., проф. Мартин Є.В., завідувач кафедри управління проектами, інформаційних 

технологій та телекомунікацій. 



3. Д.т.н., проф. Ковалишин В.В., завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

4. Д.х.н., проф. Михалічко Б.М., завідувач кафедри фізики та хімії горіння. 

5. Д.с.-г.н., проф. Кузик А.Д., проректор з науково-дослідної роботи. 

6. Д.т.н., проф. Гуліда Е.М., завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Кирилів Я.Б., старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності – інформація про стан підготовки та видання навчальної та наукової літератури у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.с.-г.н., проф. Кузик А.Д., проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. К.ф.-м.н., доц. Меньшикова О.В., заступник начальника з навчально-наукової 

роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

 

ІІI. СЛУХАЛИ: 
1. Ємельяненко С.О., начальник відділу організації науково-дослідної діяльності; Рудик 

Ю.І., головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності – 

інформація про стажування згідно завдань індивідуальних планів працівників відділу 

організації науково-дослідної діяльності, відділу редакційної та науково-видавничої діяльності і 

науково-дослідної лабораторії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Д.с.-г.н., проф. Кузик А.Д., проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 
1. Д.т.н., проф. Гуліда Е.М., завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію завідувача кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів д.ф.-м.н., проф. Стародуба Ю.П. про науково-дослідну роботу 

«Інформаційні технології у комп’ютерному моделюванні еколого-геофізичних процесів» взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати звіт про науково-дослідну роботу до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 30 квітня 2019 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію старшого наукового співробітника відділу організації науково-дослідної 

діяльності к.т.н., с.н.с. Кириліва Я.Б. про стан підготовки та видання навчальної та наукової 

літератури у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності взяти до відома. 

2. Завершити підготовку та видання навчальної та наукової літератури у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності згідно планів наукової і науково-технічної 

діяльності. Заслухати відповідну інформацію про стан виконання у червні 2019 року. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

Термін – до 28 червня 2019 року 

 



 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу організації науково-дослідної діяльності к.т.н. 

Ємельяненка С.О. та головного наукового співробітника відділу організації науково-дослідної 

діяльності к.т.н., доц. Рудика Ю.І. про стажування згідно завдань індивідуальних планів 

працівників відділу організації науково-дослідної діяльності, відділу редакційної та науково-

видавничої діяльності і науково-дослідної лабораторії взяти до відома. 

2. Рекомендувати звіти про стажування до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

Термін – до 29 березня 2019 року 

 

 

 

Голова науково-технічної ради, д.с.-г.н., професор            А.Д. Кузик 

 

 

Секретар науково-технічної ради, к.т.н., с.н.с.              Я.Б. Кирилів 


