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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

27.09.2019                  м. Львів 

 

Голова науково-технічної ради – проректор з науково-дослідної роботи, д.с.-г.н., професор 

КУЗИК Андрій. 

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

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

 

Порядок денний: 

 

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

виробничо-складських об’єктів промислових підприємств». 

Доповідач:  ад’юнкт Володимир ШАРИЙ. 

2. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Удосконалення технології гасіння пожеж 

класів D та А, В». 

Доповідачі:  ад’юнкт Богдан ГУСАР. 

3. Стан виконання плану наукової і науково-технічної діяльності Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності на 2019 рік. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. ШАРИЙ Володимир, ад’юнкт – про програму науково-дослідної роботи 

«Забезпечення пожежної безпеки виробничо-складських об’єктів промислових підприємств». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. МАРТИН Євген, завідувач кафедри управління проектами, 

інформаційних технологій та телекомунікацій. 

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

та пожежної автоматики. 

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

надзвичайних ситуацій. 

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

діяльності.  

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.т.н., проф. МАРТИН Євген, завідувач кафедри управління проектами, 

інформаційних технологій та телекомунікацій. 

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

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

надзвичайних ситуацій. 

4. К.т.н., доц. БАЛАНЮК Володимир, начальник кафедри екологічної безпеки. 

 

 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. ГУСАР Богдан, ад’юнкт – про програму науково-дослідної роботи «Удосконалення 

технології гасіння пожеж класів D та А, В». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.т.н., доц. ЛУЩ Василь, заступник начальника кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт. 

2. К.т.н., доц. ЛОЗИНСЬКИЙ Роман, професор кафедри фізики та хімії горіння. 

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

рятувальних робіт. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

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

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

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

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

дослідної діяльності – про стан виконання плану наукової і науково-технічної діяльності 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

рятувальних робіт. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

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

рятувальних робіт. 

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта Володимира ШАРОГО про програму науково-дослідної роботи 

«Забезпечення пожежної безпеки виробничо-складських об’єктів промислових підприємств» 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята: за – 20, проти – 0, утримались – 1. 

 

Термін – до 31 жовтня 2019 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ад’юнкта Богдана ГУСАРА про програму науково-дослідної роботи 

«Удосконалення технології гасіння пожеж класів D та А, В» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 жовтня 2019 року 

 

 

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

діяльності, к.т.н., с.н.с. Ярослава КИРИЛІВА про стан виконання плану наукової і науково-



технічної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2019 рік 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати завершити наукові заходи встановлені планом наукової і науково-

технічної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2019 рік 

у відповідні терміни, а протерміновані у найкоротші терміни, але не пізніше завершення 

календарного року. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 27 грудня 2019 року 

 

 

 

 

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

 

 

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


