
П Р О Т О К О Л  № 3 
засідання науково-технічної ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

19.06.2019            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: 19 членів науково-технічної ради (відомість реєстрації додається). 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт про науково-дослідну роботу «Формування культурологічної та комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту». 

Доповідач:  викладач кафедри українознавства, к.пед.н. Бабій І.В. 

2. Звіти ад’юнктів денної та вечірньої форми навчання за 2018/2019 навчальний рік. 

Доповідачі:  начальник докторантури, ад’юнктури, к.т.н. Копистинський Ю.О., 

ад’юнкти, наукові керівники. 

3. Розгляд монографії «Моделі, засоби та інформаційні технології управління безпекою в 

проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей». 

Доповідач:  викладач кафедри управління проектами, інформаційних технологій та 

телекомунікацій, к.т.н. Головатий Р.Р. 

4. Розгляд «Положення про порядок підготовки і проведення наукових конференцій у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності». 

Доповідач:  науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, 

к.філол.н., доцент Дробіт І.М. 

5. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Інформаційні технології управління 

проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності». 

Доповідач:  заступник начальника кафедри управління проектами, інформаційних 

технологій та телекомунікацій, к.т.н. Придатко О.В. 

6. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Визначення параметрів «підшарового» 

гасіння для вітчизняних піноутворювачів». 

Доповідач:  ад’юнкт Войтович Т.М. 

7. Про наукові напрями Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 

2019-2024 роки. 

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

Ємельяненко С.О. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Бабій І.В., викладач кафедри українознавства – звіт про науково-дослідну роботу 

«Формування культурологічної та комунікативної компетентності майбутніх офіцерів служби 

цивільного захисту». 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

соціальної роботи. 

2. К.пед.н., с.н.с. Вдович С.М., доцент кафедри практичної психології та педагогіки. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

рятувальних робіт. 

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

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

технологій та телекомунікацій. 

4. К.т.н., доц. Рудик Ю.І., головний науковий співробітник відділу організації науково-

дослідної діяльності. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Копистинський Ю.О., начальник докторантури, ад’юнктури, ад’юнкти, наукові 

керівники – про звіти ад’юнктів денної та вечірньої форми навчання за 2018/2019 навчальний 

рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Войтович Т.М., ад’юнкт. 

2. Гусар Б.М., ад’юнкт. 

3. Д.ф.-м.н., проф. Стародуб Ю.П., професор відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

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

рятувальних робіт. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

технологій та телекомунікацій. 

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

рятувальних робіт. 

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

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Головатий Р.Р., викладач кафедри управління проектами, інформаційних технологій 

та телекомунікацій – про монографію «Моделі, засоби та інформаційні технології управління 

безпекою в проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Дунець Р.Б., завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем 

Національного університету «Львівська політехніка». 

2. Д.ф.-м.н., проф. Стародуб Ю.П., професор відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

3. Д.т.н., доц. Зачко О.Б., професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту. 

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

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

ситуацій. 

6. 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. Мартин Є.В., завідувач кафедри управління проектами, інформаційних 

технологій та телекомунікацій. 

3. Д.ф.-м.н., проф. Тацій Р.М., завідувач кафедри прикладної математики і механіки. 

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

ситуацій. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

1. Дробіт І.М., науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності – 

«Положення про порядок підготовки і проведення наукових конференцій у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності». 

 

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.ф.-м.н., проф. Стародуб Ю.П., професор відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

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

навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

3. Д.ф.-м.н., проф. Тацій Р.М., завідувач кафедри прикладної математики і механіки. 

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

технологій та телекомунікацій. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

1. Придатко О.В., заступник начальника кафедри управління проектами, інформаційних 

технологій та телекомунікацій – про програму науково-дослідної роботи «Інформаційні 

технології управління проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

технологій та телекомунікацій. 

2. Д.т.н., доц. Зачко О.Б., професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту. 

3. 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. 

 

VI. СЛУХАЛИ: 

1. Войтович Т.М., ад’юнкт – про програму науково-дослідної роботи «Визначення 

параметрів «підшарового» гасіння для вітчизняних піноутворювачів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.т.н., доц. Павлюк Ю.Є., професор кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки. 

2. К.т.н., Ковальчик В.М., начальник навчальної пожежно-рятувальної частини. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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



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

рятувальних робіт. 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: 

1. Ємельяненко С.О., начальник відділу організації науково-дослідної діяльності – про 

наукові напрями Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2019-2024 

роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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. Гуліда Е.М., завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію викладача кафедри українознавства к.пед.н. Бабій І.В. про науково-

дослідну роботу «Формування культурологічної та комунікативної компетентності майбутніх 

офіцерів служби цивільного захисту» 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 01 липня 2019 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію к.т.н., Копистинського Ю.О., ад’юнктів і наукових керівників щодо звітів 

ад’юнктів денної та вечірньої форми навчання за 2018/2019 навчальний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати звіти ад’юнктів денної та вечірньої форми навчання за 2018/2019 

навчальний рік до затвердження на Вченій раді Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності та продовжити навчання. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 01 липня 2019 року 

 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію викладача кафедри управління проектами, інформаційних технологій та 

телекомунікацій к.т.н. Головатого Р.Р. про монографію «Моделі, засоби та інформаційні 

технології управління безпекою в проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей» 

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 01 липня 2019 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію наукового співробітника відділу організації науково-дослідної діяльності, 

к.філол.н., доцента Дробіт І.М. стосовно положення про порядок підготовки і проведення 



наукових конференцій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати положення про порядок підготовки і проведення наукових 

конференцій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності до розгляду та 

затвердження на Вченій раді Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 01 липня 2019 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію к.т.н. Придатка О.В. про програму науково-дослідної роботи 

«Інформаційні технології управління проектами розвитку регіональних систем безпеки 

життєдіяльності» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 01 липня 2019 року 

 

VІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Войтович Т.М. про програму науково-дослідної роботи «Визначення 

параметрів «підшарового» гасіння для вітчизняних піноутворювачів» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 01 липня 2019 року 

 

VІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу організації науково-дослідної діяльності, к.т.н. 

Ємельяненка С.О. про наукові напрями Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності на 2019-2024 роки взяти до відома. 

2. Рекомендувати наукові напрями Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності на 2019-2024 роки до розгляду та затвердження на Вченій раді Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 01 липня 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 


