
П Р О Т О К О Л  № 4 
засідання науково-технічної ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

17.12.2020                  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 (відомість реєстрації додається). 

 

Порядок денний: 

 

1. Підведення підсумків науково-дослідної діяльності кафедр університету та визначення 

їхнього рейтингу за 2020 рік. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

2. Звіт про науково-дослідну роботу «Математичне моделювання процесів теплопереносу в 

багатошарових конструкціях». 

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

к.т.н. Олег ПАЗЕН. 

3. Звіт про науково-дослідну роботу «Прямий метод дослідження коливних процесів для 

хвильового рівняння з дискретно-неперервним розподілом параметрів». 

Доповідач:  доцент кафедри прикладної математики і механіки, к.ф.-м.н., доц. 

Оксана ЧМИР. 

4. Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження та вдосконалення моделей систем 

захисту інформації». 

Доповідач:  професор кафедри управління інформаційною безпекою, д.т.н., проф. 

Володимир САМОТИЙ. 

5. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Розроблення та удосконалення методів 

гасіння лісових пожеж, торфорозробок та торф’яників». 

Доповідач:  старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт Роман СУКАЧ. 

6. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Нормування вимог пожежної безпеки до 

евакуаційних шляхів і виходів в закладах середньої освіти з інклюзивними групами». 

Доповідач:  викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки Олександр ХЛЕВНОЙ. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

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

дослідної діяльності – про підведення підсумків науково-дослідної діяльності кафедр 

університету та визначення їхнього рейтингу за 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

рятувальних робіт. 

2. Д.т.н., проф. Євген МАРТИН, професор кафедри інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем. 

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



 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

рятувальних робіт. 

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

діяльності. 

3. Д.т.н., проф. Євген МАРТИН, професор кафедри інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Олег ПАЗЕН, доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт – 

звіт про науково-дослідну роботу «Математичне моделювання процесів теплопереносу в 

багатошарових конструкціях». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

та пожежно-рятувальної техніки. 

2. Д.т.н., проф. Михайло СЕМЕРАК, завідувач кафедри теплоенергетики, теплових та 

атомних електричних станцій Інституту енергетики та систем керування Національного 

університету «Львівська політехніка». 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

рятувальних робіт. 

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

та пожежно-рятувальної техніки. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Оксана ЧМИР, доцент кафедри прикладної математики і механіки – звіт про 

науково-дослідну роботу «Прямий метод дослідження коливних процесів для хвильового 

рівняння з дискретно-неперервним розподілом параметрів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

та пожежно-рятувальної техніки. 

2. Д.т.н., проф. Михайло СЕМЕРАК, завідувач кафедри теплоенергетики, теплових та 

атомних електричних станцій Інституту енергетики та систем керування Національного 

університету «Львівська політехніка». 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

рятувальних робіт. 

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

надзвичайних ситуацій. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
1. Володимир САМОТИЙ, професор кафедри управління інформаційною безпекою – звіт 

про науково-дослідну роботу «Дослідження та вдосконалення моделей систем захисту 

інформації». 

 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Євген МАРТИН, професор кафедри інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем. 

2. К.т.н., доц. Тарас ГЕМБАРА, доцент кафедри прикладної математики і механіки. 

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

 

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

рятувальних робіт. 

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

надзвичайних ситуацій. 

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

 

V. СЛУХАЛИ: 
1. Роман СУКАЧ, старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт – про програму науково-дослідної роботи «Розроблення та удосконалення 

методів гасіння лісових пожеж, торфорозробок та торф’яників». 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Д.т.н., доц. Володимир БАЛАНЮК, начальник кафедри екологічної безпеки. 

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

діяльності. 

2. Д.т.н., проф. Євген МАРТИН, професор кафедри інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 
1. Олександр ХЛЕВНОЙ, викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки – про програму науково-дослідної роботи «Нормування вимог 

пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів в закладах середньої освіти з інклюзивними 

групами». 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. К.т.н., доц. Олександр ПРИДАТКО, начальник кафедри інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем. 

2. К.т.н. Роман ЯКОВЧУК, начальник 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.т.н., доц. Володимир БАЛАНЮК, начальник кафедри екологічної безпеки. 

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

діяльності. 

 

І. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію старшого наукового співробітника відділу організації науково-дослідної 

діяльності, к.т.н., с.н.с. Ярослава КИРИЛІВА щодо підведення підсумків науково-дослідної 

діяльності кафедр та визначення їхнього рейтингу за 2020 р. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Вченій раді Університету затвердити підсумки науково-дослідної 

діяльності кафедр у 2020 р. 



Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 29 грудня 2020 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

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

Олега ПАЗЕНА про науково-дослідну роботу «Математичне моделювання процесів 

теплопереносу в багатошарових конструкціях» взяти до відома. 

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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

 

Термін – до 29 грудня 2020 року 

 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію доцента кафедри прикладної математики і механіки, к.ф.-м.н., доц. 

Оксани ЧМИР про науково-дослідну роботу «Прямий метод дослідження коливних процесів 

для хвильового рівняння з дискретно-неперервним розподілом параметрів» 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 29 грудня 2020 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію професора кафедри управління інформаційною безпекою, д.т.н., проф. 

Володимира САМОТОГО про науково-дослідну роботу «Розроблення та удосконалення 

методів гасіння лісових пожеж, торфорозробок та торф’яників» 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 29 грудня 2020 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію старшого викладача кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних 

робіт Романа СУКАЧА про програму науково-дослідної роботи «Розроблення та удосконалення 

методів гасіння лісових пожеж, торфорозробок та торф’яників» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 29 грудня 2020 року 

 

 

 

 



VІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію викладача кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки Олександра ХЛЕВНОГО про програму науково-дослідної роботи 

«Нормування вимог пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів в закладах середньої 

освіти з інклюзивними групами» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 29 грудня 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 


