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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

26.10.2020                  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 24 члени науково-технічної ради в онлайн режимі за допомогою програми Microsoft 

Teams, а саме: Андрій КУЗИК, Василь КОВАЛИШИН, Ярослав КИРИЛІВ, Василь КАРАБИН, 

Ольга МЕНЬШИКОВА, Іван ПАСНАК, Петро ГАЩУК, Олег ЗАЧКО, Ганна КОВАЛЬ, Андрій 

ЛИТВИН, Євген МАРТИН, Борис МИХАЛІЧКО, Юрій СТАРОДУБ, Роман ТАЦІЙ, Едуард 

ГУЛІДА, Олег БАШИНСЬКИЙ, Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, Віктор КОВАВЛЬЧУК, Марта 

ЛАБАЧ, Роман ЛАВРЕЦЬКИЙ, Василь ЛУЩ, Олександр МІРУС, Юрій РУДИК, Леонід СИСА. 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд планів наукової і науково-технічної діяльності та науково-дослідної роботи 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2021 рік. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

2. Розгляд Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО. 

3. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Забезпечення пожежної безпеки 

підприємств швейної промисловості». 

Доповідач:  ад’юнкт ЛДУ БЖД Іван АДОЛЬФ. 

4. Звіт про науково-дослідну роботу «Вдосконалення технології гасіння пожеж класів D та 

А, В». 

Доповідач:  ад’юнкт ЛДУ БЖД Богдан ГУСАР. 

5. Звіт про науково-дослідну роботу «Провести дослідження та розробити методику оцінки 

пожежних тепловізорів». 

Доповідач:  доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, 

к.т.н., доц. Олександр ЛАЗАРЕНКО. 

6. Обговорення тем дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2020 р. 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

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

дослідної діяльності – про плани наукової і науково-технічної діяльності та науково-дослідної 

роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

діяльності. 



 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. К.т.н., доц. Іван ПАСНАК, заступник начальника з навчально-наукової роботи 

навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. 

2. Д.держ.упр., проф. Ганна КОВАЛЬ, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та 

соціальної роботи. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

про Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цивільного захисту. 

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

роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

механіки. 

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

та пожежно-рятувальної техніки. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Іван АДОЛЬФ, ад’юнкт ЛДУ БЖД – про програму науково-дослідної роботи 

«Забезпечення пожежної безпеки підприємств швейної промисловості». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

та пожежної автоматики. 

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.т.н., проф. Василь КОВАЛИШИН, завідувач кафедри ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

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

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

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
1. Богдан ГУСАР, ад’юнкт ЛДУ БЖД – звіт про науково-дослідну роботу 

«Вдосконалення технології гасіння пожеж класів D та А, В». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Едуард ГУЛІДА, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 



2. К.т.н., доц. Роман ВЕСЕЛІВСЬКИЙ, доцент кафедри цивільного захисту та 

комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів. 

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

 

V. СЛУХАЛИ: 
1. Олександр ЛАЗАРЕНКО, доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт – звіт про науково-дослідну роботу «Провести дослідження та розробити 

методику оцінки пожежних тепловізорів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. К.ф.-м.н., доц. Валентина БАЛИЦЬКА, доцент кафедри фізики та хімії горіння. 

2. К.т.н., доц. Олена ЛАВРЕНЮК, доцент кафедри фізики та хімії горіння. 

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. К.х.н., доц. Олександр МІРУС, завідувач кафедри промислової безпеки та охорони 

праці. 

 

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

про теми дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2020 р. 

 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 
1. Д.т.н., проф. Василь КОВАЛИШИН, завідувач кафедри ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

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

діяльності к.т.н., с.н.с. Ярослава КИРИЛІВА щодо планів наукової і науково-технічної 

діяльності та науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності на 2021 рік взяти до відома. 

2. Плани наукової і науково-технічної діяльності та науково-дослідної роботи 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2021 рік рекомендувати до 

розгляду на Вченій раді. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 02 листопада 2020 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКА щодо Положення про академічну доброчесність та етику академічних 

взаємовідносин у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності взяти до 

відома. 



2. Рекомендувати Положення про академічну доброчесність та етику академічних 

взаємовідносин у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності до розгляду та 

схвалення на Вченій раді Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 02 листопада 2020 року 

 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта ЛДУ БЖД Івана АДОЛЬФА про програму науково-дослідної 

роботи «Забезпечення пожежної безпеки підприємств швейної промисловості» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 16 листопада 2020 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта ЛДУ БЖД Богдана ГУСАРА про науково-дослідну роботу 

«Вдосконалення технології гасіння пожеж класів D та А, В» 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 20 листопада 2020 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію доцента кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт к.т.н., 

доц. Олександра ЛАЗАРЕНКА про науково-дослідну роботу «Провести дослідження та 

розробити методику оцінки пожежних тепловізорів» 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 20 листопада 2020 року 

 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКА щодо обговорення та затвердження тем дисертаційних досліджень ад’юнктів 

набору 2020 р. взяти до відома. 

2. Рекомендувати теми дисертаційних досліджень до затвердження Вченою радою 

ЛДУБЖД з урахуванням зауважень. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 20 листопада 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 


