
П Р О Т О К О Л  № 5 
засідання науково-технічної ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

25.10.2019                  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. План науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності на 2020 рік. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

2. Обговорення тем дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2019 року. 

Доповідачі:  начальник докторантури та ад’юнктури, к.т.н. Юрій 

КОПИСТИНСЬКИЙ, наукові керівники. 

3. Звіт про науково-дослідну роботу «Провести дослідження та обґрунтувати основні 

вимоги техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень 

загальною площею до 300 м² для розроблення контрольного списку (“Чек-листа”)» 

(«Чек-лист – офіс»). 

Доповідач:  доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики, к.т.н., доц. Надія ФЕРЕНЦ. 

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

проведення занять на багатофункціональному тренажері (симуляторі) контейнерного 

типу» («Багатофункціональний тренажер»). 

Доповідач:  заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт, к.т.н., доц. Василь ЛУЩ. 

5. Розгляд монографії «Вогнестійкість огороджувальних конструкцій будівель і споруд». 

Доповідач:  доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів, к.т.н. Роман ВЕСЕЛІВСЬКИЙ. 

6. Розгляд монографії «Правничі аспекти тероризму: генезис, теорія та сучасні тенденції». 

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

к.ю.н. Андрій САМІЛО. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

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

дослідної діяльності – про план науково-дослідної роботи Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.філол.н., проф. Олег ТИЩЕНКО, завідувач кафедри іноземних мов та 

перекладознавства. 

2. 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. Володимир САМОТИЙ, завідувач кафедри управління інформаційною 

безпекою. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Юрій КОПИСТИНСЬКИЙ, начальник докторантури та ад’юнктури – про теми 

дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

надзвичайних ситуацій. 

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

цивільного захисту. 

3. Д.т.н., доц. Василь ПОПОВИЧ, начальник навчально-наукового інституту цивільного 

захисту. 

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

механіки. 

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

цивільного захисту. 

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

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Надія ФЕРЕНЦ, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики – звіт про науково-дослідну роботу «Провести дослідження та обґрунтувати 

основні вимоги техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень 

загальною площею до 300 м² для розроблення контрольного списку (“Чек-листа”)» («Чек-лист – 

офіс»). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів. 

2. Олександр ОНОШКО, заступник начальника Головного управління із запобігання 

надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Львівській області. 

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

діяльності. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

1. Василь ЛУЩ, заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-

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

методику проведення занять на багатофункціональному тренажері (симуляторі) контейнерного 

типу» («Багатофункціональний тренажер»). 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

надзвичайних ситуацій. 

2. К.с.-г.н., доц. Андрій ЛІСНЯК, начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт Національного університету цивільного захисту України. 

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

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

діяльності. 

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

 

V. СЛУХАЛИ: 

1. Роман ВЕСЕЛІВСЬКИЙ, доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів – про монографію «Вогнестійкість огороджувальних 

конструкцій будівель і споруд». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Сергій ПОЗДЄЄВ, головний науковий співробітник Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 

захисту України. 

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. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

2. Д.ф.-м.н., проф. Роман ТАЦІЙ, завідувач кафедри прикладної математики і механіки. 

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

діяльності. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

1. Андрій САМІЛО, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

– про монографію «Правничі аспекти тероризму: генезис, теорія та сучасні тенденції». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.ю.н., проф. Леонтій ЧИСТОКЛЕТОВ, професор кафедри адміністративного та 

інформаційного права інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка». 

2. К.ю.н., доц. Валерій ШИШКО, доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх 

справ. 

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

діяльності. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.психол.н., проф. Олена КРИВОПИШИНА, професор кафедри практичної психології 

та педагогіки. 

2. К.і.н., доц. Роман ЛАВРЕЦЬКИЙ, учений секретар. 

 



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

діяльності к.т.н., с.н.с. Ярослава КИРИЛІВА щодо плану науково-дослідної роботи Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності на 2020 рік взяти до відома. 

2. План науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності на 2020 рік рекомендувати до розгляду на Вченій раді. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 01 листопада 2019 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника докторантури та ад’юнктури к.т.н. Юрія 

КОПИСТИНСЬКОГО та наукових керівників щодо обговорення та затвердження тем 

дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2019 р. взяти до відома. 

2. Рекомендувати теми дисертаційних досліджень до затвердження Вченою радою 

ЛДУБЖД з урахуванням зауважень. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 01 листопада 2019 року 

 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики к.т.н., доц. Надії ФЕРЕНЦ про науково-дослідну роботу «Провести дослідження та 

обґрунтувати основні вимоги техногенної та пожежної безпеки до адміністративно-офісних 

приміщень загальною площею до 300 м² для розроблення контрольного списку (“Чек-листа”)» 

(«Чек-лист – офіс») 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 02 грудня 2019 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію заступника начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт к.т.н., доц. Василя ЛУЩА про науково-дослідну роботу «Провести 

дослідження та розробити методику проведення занять на багатофункціональному тренажері 

(симуляторі) контейнерного типу» («Багатофункціональний тренажер») 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 02 грудня 2019 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію доцента кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів, к.т.н. Романа ВЕСЕЛІВСЬКОГО про монографію «Вогнестійкість 

огороджувальних конструкцій будівель і споруд» 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 02 грудня 2019 року 



 

VI. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, к.ю.н. 

Андрія САМІЛА про монографію «Правничі аспекти тероризму: генезис, теорія та сучасні 

тенденції» 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 02 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 


