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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

24.02.2020                  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: 21 член науково-технічної ради (відомість реєстрації додається). 

 

Порядок денний: 

 

1. Інформація про попередні підсумки участі ЛДУ БЖД у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному 

році. 

Доповідач:  головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності, к.т.н., доц. Юрій РУДИК. 

2. Зміни до положення про науково-технічну раду Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

Доповідачі:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

3. Звіт про науково-дослідну роботу «Адміністративно-правові та економічні аспекти 

реформування системи цивільного захисту України». 

Доповідач:  завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

д.пед.н., доц. Оксана ПОВСТИН. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Юрій РУДИК, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності – попередні підсумки участі ЛДУ БЖД у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Д.т.н., проф., Петро ГАЩУК, завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів 

та пожежно-рятувальної техніки. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

цивільного захисту. 

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

діяльності. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

дослідної діяльності – про зміни до положення про науково-технічну раду Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

1. К.ф.-м.н., доц. Ольга МЕНЬШИКОВА, заступник начальника з навчально-наукової 

роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

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

цивільного захисту. 

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

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.ф.-м.н., проф. ТАЦІЙ Роман, завідувач кафедри прикладної математики та 

механіки. 

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

діяльності. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Оксана ПОВСТИН, завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту – звіт про науково-дослідну роботу «Адміністративно-правові та економічні аспекти 

реформування системи цивільного захисту України». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.т.н. Роман ВЕСЕЛІВСЬКИЙ, 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.ф.-м.н., проф. Юрій СТАРОДУБ, професор відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

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.т.н., проф., Петро ГАЩУК, завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів 

та пожежно-рятувальної техніки. 

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

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію головного наукового співробітника відділу організації науково-дослідної 

діяльності Юрія РУДИКА про попередні підсумки участі ЛДУ БЖД у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 

навчальному році взяти до відома. 

 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію старшого наукового співробітника відділу організації науково-дослідної 

діяльності Ярослава КИРИЛІВА про зміни до положення про науково-технічну раду 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяти до відома. 

2. Рекомендувати зміни до положення про науково-технічну раду Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності до затвердження на Вченій раді Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 березня 2020 року 

 



 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію завідувача кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

Оксани ПОВСТИН про науково-дослідну роботу «Адміністративно-правові та економічні 

аспекти реформування системи цивільного захисту України» взяти до відома. 

2. Рекомендувати звіт про науково-дослідну роботу до затвердження на Вченій раді 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 березня 2020 року 

 

 

 

 

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

 

 

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


