
П Р О Т О К О Л  № 2 
засідання науково-технічної ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

22.05.2019            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: 20 членів науково-технічної ради (відомість реєстрації додається). 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт про науково-дослідну роботу «Пcихолого-педагогічні технології підготовки 

фахівців до діяльності в особливих умовах та її психологічний супровід». 

Доповідач:  професор кафедри практичної психології та педагогіки д.психол.н., проф. 

Кривопишина О.А. 

2. Розгляд монографії «Безпекологічні засади управління інформаційними системами та 

проектами в цивільному захисті». 

Доповідач:  професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

д.т.н., доцент Зачко О.Б. 

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

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному 

році. 

Доповідач:  головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності, к.т.н., доцент Рудик Ю.І. 

4. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Мовні та концептуальні картини світу в 

германських та слов’янських мовах: лінгвокультурологічний підхід». 

Доповідач:  завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства, д.філол.н., 

професор Тищенко О.В. 

5. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Побудова геоінформаційних систем на 

прикладі загрожених неурбаністичних територій». 

Доповідач:  професор відділу організації науково-дослідної діяльності, д.ф.-м.н., проф. 

Стародуб Ю.П. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Кривопишина О.А., професор кафедри практичної психології та педагогіки – звіт про 

науково-дослідну роботу «Пcихолого-педагогічні технології підготовки фахівців до діяльності в 

особливих умовах та її психологічний супровід». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

ситуацій. 

2. Д.пед.н., проф. Васянович Г.П., професор кафедри гуманітарних дисциплін та 

соціальної роботи. 

3. Д.психол.н., проф. Помиткіна Л.В., завідувач кафедри авіаційної психології 

Національного авіаційного університету. 



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

соціального захисту. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

ситуацій. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Зачко О.Б., професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту – 

про монографію «Безпекологічні засади управління інформаційними системами та проектами в 

цивільному захисті». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

соціального захисту. 

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

технологій та телекомунікацій. 

3. Д.т.н., проф. Бушуєв С.Д., завідувач кафедри управління проектами Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

4. Д.т.н., проф. Чумаченко І.В., завідувач кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства ім. 

О.М. Бекетова. 

5. К.філол.н., доц. Лабач М.М., завідувач кафедри українознавства. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

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

ситуацій. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Рудик Ю.І., головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності – інформація про попередні підсумки участі ЛДУ БЖД у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

технологій та телекомунікацій. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

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

ситуацій. 

3. К.т.н., доц. Ткачук Р.Л., доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

1. Тищенко О.В., завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства – про програму 

науково-дослідної роботи «Мовні та концептуальні картини світу в германських та 

слов’янських мовах: лінгвокультурологічний підхід». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.філол.н., доц. Лабач М.М., завідувач кафедри українознавства. 



2. Д.філол.н., проф. Левченко О.П., завідувача кафедри прикладної лінгвістики 

Національного університету «Львівська політехніка». 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

 

V. СЛУХАЛИ: 

1. Стародуб Ю.П., професор відділу організації науково-дослідної діяльності – про 

програму науково-дослідної роботи «Побудова геоінформаційних систем на прикладі 

загрожених неурбаністичних територій». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

технологій та телекомунікацій. 

2. К.т.н., доц. Ткачук Р.Л., доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію професора кафедри практичної психології та педагогіки д.психол.н., 

проф. Кривопишиної О.А. про науково-дослідну роботу «Пcихолого-педагогічні технології 

підготовки фахівців до діяльності в особливих умовах та її психологічний супровід» 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 травня 2019 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію професора кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

д.т.н., доц. Зачка О.Б. про монографію «Безпекологічні засади управління інформаційними 

системами та проектами в цивільному захисті» 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 травня 2019 року 

 

 

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

діяльності к.т.н., доц. Рудика Ю.І. про попередні підсумки участі ЛДУ БЖД у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 

навчальному році взяти до відома. 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію д.філол.н., професора Тищенка О.В. про програму науково-дослідної 

роботи «Мовні та концептуальні картини світу в германських та слов’янських мовах: 

лінгвокультурологічний підхід» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0


Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 20 червня 2019 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію д.ф.-м.н., професора Стародуба Ю.П. про програму науково-дослідної 

роботи «Побудова геоінформаційних систем на прикладі загрожених неурбаністичних 

територій» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 20 червня 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 


