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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

10.03.2021                  м. Львів 
 

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

Андрій КУЗИК. 

Секретар науково-технічної ради – к.т.н., с.н.с. Ярослав КИРИЛІВ. 

Присутні: 24 члени науково-технічної ради (відомість реєстрації додається). 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Моделювання поширення забруднювачів 

на територіях впливу нафтопроводів». 

Доповідач:  ад’юнкт кафедри екологічної безпеки Владислав ШУРИГІН. 

2. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Зменшення екологічного навантаження, 

що створюється внаслідок попадання важких металів та миючих засобів у навколишнє 

середовище». 

Доповідач:  ад’юнкт кафедри екологічної безпеки Ірина ФЕДІВ. 

3. Розгляд монографії «Прогноз екологічної ситуації для екологічного менеджменту у 

поводженні із побутовими відходами на регіональному рівні». 

Доповідач:  начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту д.т.н., доц. 

Василь ПОПОВИЧ. 

4. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених за півріччя наукової 

роботи. 

Доповідач:  докторант кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

к.т.н. Дмитро КОБИЛКІН. 

5. Розгляд положення про Електронний репозитарій Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності к.т.н., с.н.с. Ярослав КИРИЛІВ. 

6. Про висунення претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених. 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Владислав ШУРИГІН, ад’юнкт кафедри екологічної безпеки – про програму науково-

дослідної роботи «Моделювання поширення забруднювачів на територіях впливу 

нафтопроводів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.т.н., доц. Ольга БАБАДЖАНОВА, доцент кафедри цивільного захисту та 

комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів. 

2. К.т.н., доц. Надія ФЕРЕНЦ, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності 

та пожежної автоматики. 

3. Д.т.н., доц. Василь КАРАБИН, начальник навчально-наукового інституту психології 

та соціального захисту. 



4. Д.с.-г.н., проф. Андрій КУЗИК, проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.х.н., проф. Борис МИХАЛІЧКО, завідувач кафедри фізики та хімії горіння. 

2. Д.с.-г.н., проф. Андрій КУЗИК, проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Ірина ФЕДІВ, ад’юнкт кафедри екологічної безпеки – про програму науково-дослідної 

роботи «Зменшення екологічного навантаження, що створюється внаслідок попадання важких 

металів та миючих засобів у навколишнє середовище». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., доц. Василь КАРАБИН, начальник навчально-наукового інституту психології 

та соціального захисту. 

2. К.х.н., доц. Леонід СИСА, завідувач лабораторії екологічної безпеки. 

3. Д.с.-г.н., проф. Андрій КУЗИК, проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.ф.-м.н., проф. Юрій СТАРОДУБ, професор відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

2. Д.х.н., проф. Борис МИХАЛІЧКО, завідувач кафедри фізики та хімії горіння. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Василь ПОПОВИЧ, начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту – 

про монографію «Прогноз екологічної ситуації для екологічного менеджменту у поводженні із 

побутовими відходами на регіональному рівні». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Олег ЗАЧКО, професор кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту. 

2. Д.с.-г.н., проф. Володимир КУЧЕРЯВИЙ, професор кафедри ландшафтної 

архітектури садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного 

університету України. 

3. Д.с.-г.н., проф. Андрій КУЗИК, проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.х.н., проф. Борис МИХАЛІЧКО, завідувач кафедри фізики та хімії горіння. 

2. Д.т.н., проф. Олег ЗАЧКО, професор кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
1. Дмитро КОБИЛКІН, докторант кафедри права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту – звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених за півріччя наукової 

роботи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Олег ЗАЧКО, професор кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту. 

2. Д.т.н., доц. Василь КАРАБИН, начальник навчально-наукового інституту психології 

та соціального захисту. 

3. Д.с.-г.н., проф. Андрій КУЗИК, проректор з науково-дослідної роботи. 

 

 



ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 
1. Д.ф.-м.н., проф. Юрій СТАРОДУБ, професор відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

1. Ярослав КИРИЛІВ, старший науковий співробітник відділу організації науково-

дослідної діяльності – положення про Електронний репозитарій Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Д.т.н., доц. Василь КАРАБИН, начальник навчально-наукового інституту психології 

та соціального захисту. 

2. Д.с.-г.н., проф. Андрій КУЗИК, проректор з науково-дослідної роботи. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.ф.-м.н., проф. Юрій СТАРОДУБ, професор відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

2. Д.т.н., проф. Олег ЗАЧКО, професор кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту. 

3. Д.т.н., доц. Василь КАРАБИН, начальник навчально-наукового інституту психології 

та соціального захисту. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 
1. Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, начальник відділу організації науково-дослідної діяльності – 

про висунення претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених. 

 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 
1. Д.х.н., проф. Борис МИХАЛІЧКО, завідувач кафедри фізики та хімії горіння. 

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта кафедри екологічної безпеки Владислава ШУРИГІНА про 

програму науково-дослідної роботи «Моделювання поширення забруднювачів на територіях 

впливу нафтопроводів» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 березня 2021 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ад’юнкта кафедри екологічної безпеки Ірини ФЕДІВ про програму 

науково-дослідної роботи «Зменшення екологічного навантаження, що створюється внаслідок 

попадання важких металів та миючих засобів у навколишнє середовище» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 березня 2021 року 

 

 

 



ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту д.т.н., доц. 

Василя ПОПОВИЧА про монографію «Прогноз екологічної ситуації для екологічного 

менеджменту у поводженні із побутовими відходами на регіональному рівні» взяти до відома. 

2. Рекомендувати монографію до розгляду та схвалення до видання на Вченій раді 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 березня 2021 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію докторанта кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.т.н. Дмитра КОБИЛКІНА щодо звіту, як стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених за півріччя наукової роботи взяти до відома. 

2. Рекомендувати звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених за 

півріччя наукової роботи докторанта кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

к.т.н. Дмитра КОБИЛКІНА до затвердження на Вченій раді Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 20 березня 2021 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію старшого наукового співробітника відділу організації науково-дослідної 

діяльності к.т.н., с.н.с. Ярослава КИРИЛІВА щодо положення про електронний репозитарій 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяти до відома. 

2. Рекомендувати положення про Електронний репозитарій Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності до затвердження на Вченій раді Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 15 квітня 2021 року 

 

VІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу організації науково-дослідної діяльності к.т.н. Сергія 

ЄМЕЛЬЯНЕНКА про висунення претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених взяти до відома. 

2. Рекомендувати кандидатуру начальника навчально-наукового інституту цивільного 

захисту д.т.н., доц. Василя ПОПОВИЧА до затвердження на Вченій раді Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 20 березня 2021 року 

 

 

 

Голова науково-технічної ради, д.с.-г.н., професор             Андрій КУЗИК 

 

 

 

Секретар науково-технічної ради, к.т.н., с.н.с.               Ярослав КИРИЛІВ 


