
П Р О Т О К О Л  № 6 
засідання науково-технічної ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

18.12.2019                  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: 25 членів науково-технічної ради (відомість реєстрації додається). 

 

Порядок денний: 

 

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

їхнього рейтингу за 2019 рік. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

2. Розгляд «Положення про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, 

докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності». 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО. 

3. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Провести дослідження та розробити 

методику оцінки пожежних тепловізорів». 

Доповідач:  заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-

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

4. Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження межі вогнестійкості будівельних 

конструкцій складів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин». 

Доповідач:  викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики Тарас БЕРЕЖАНСЬКИЙ. 

 

5. Звіт про науково-дослідну роботу «Підвищення пожежної безпеки теплоізоляційно-

оздоблювальних систем зовнішніх стін житлових будинків на основі пінополістиролу». 

Доповідач:  докторант, к.т.н. Роман ЯКОВЧУК. 

 

6. Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження процесів виникнення і поширення 

пожеж у трав’яних екосистемах». 

Доповідач:  ад’юнкт Костянтин ДРАЧ. 

 

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 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.геол.н., доц. Василь КАРАБИН, начальник навчально-наукового інституту 

психології та соціального захисту. 

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



ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.пед.н., проф. Григорій ВАСЯНОВИЧ, професор кафедри гуманітарних дисциплін та 

соціальної роботи. 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

щодо «Положення про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, 

докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

діяльності. 

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

механіки. 

3. Д.с.-г.н., проф. КУЗИК Андрій, 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.т.н., доц. Олег ЗАЧКО, професор кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту. 

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

соціальної роботи. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

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

рятувальних робіт – про програму науково-дослідної роботи «Провести дослідження та 

розробити методику оцінки пожежних тепловізорів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.пед.н., проф. Григорій ВАСЯНОВИЧ, професор кафедри гуманітарних дисциплін та 

соціальної роботи. 

2. К.т.н., доц. Юрій РУДИК, головний науковий співробітник відділу організації науково-

дослідної діяльності. 

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

навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. 

4. К.т.н. Василь КОВАЛЬЧИК, начальник навчальної пожежно-рятувальної частини. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. К.т.н., доц. Юрій РУДИК, головний науковий співробітник відділу організації науково-

дослідної діяльності. 

2. Д.пед.н., проф. Григорій ВАСЯНОВИЧ, професор кафедри гуманітарних дисциплін та 

соціальної роботи. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

1. Тарас БЕРЕЖАНСЬКИЙ, викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 

пожежної автоматики – звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження межі вогнестійкості 

будівельних конструкцій складів для зберігання легкозаймистих та горючих рідин». 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

2. К.т.н., доц. Тарас ШНАЛЬ, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів 

Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська 

політехніка». 

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

інформаційних технологій та телекомунікацій. 

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

 

V. СЛУХАЛИ: 

1. Роман ЯКОВЧУК, докторант – звіт про науково-дослідну роботу «Підвищення 

пожежної безпеки теплоізоляційно-оздоблювальних систем зовнішніх стін житлових будинків 

на основі пінополістиролу». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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. 

3. К.т.н., доц. Олег БАШИНСЬКИЙ, начальник кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності та пожежної автоматики. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

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

3. К.т.н., доц. Олег БАШИНСЬКИЙ, начальник кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності та пожежної автоматики. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

1. Костянтин ДРАЧ, ад’юнкт – звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження 

процесів виникнення і поширення пожеж у трав’яних екосистемах». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

інформаційних технологій та телекомунікацій. 

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

3. К.т.н. Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, начальник відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

надзвичайних ситуацій. 

2. К.т.н., доц. Андрій ЛИН, начальник навчально-наукового інституту пожежної та 

техногенної безпеки. 

3. К.т.н., доц. Юрій РУДИК, головний науковий співробітник 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 2019 рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати Вченій раді Університету затвердити підсумки науково-дослідної 

діяльності кафедр у 2019 році. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 27 грудня 2019 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКА стосовно положення про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, 

ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності взяти до відома. 

2. Рекомендувати положення про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, 

ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності до розгляду та затвердження на Вченій раді Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 27 грудня 2019 року 

 

 

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

рятувальних робіт к.т.н., доц. Василя ЛУЩА про програму науково-дослідної роботи 

«Провести дослідження та розробити методику оцінки пожежних тепловізорів» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята: за – 24; проти – 1; утримались – 0. 

 

Термін – до 27 грудня 2019 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію викладача кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики Тараса БЕРЕЖАНСЬКОГО про науково-дослідну роботу «Дослідження межі 

вогнестійкості будівельних конструкцій складів для зберігання легкозаймистих та горючих 

рідин» 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 27 грудня 2019 року 
 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію докторанта Романа ЯКОВЧУКА про науково-дослідну роботу 

«Підвищення пожежної безпеки теплоізоляційно-оздоблювальних систем зовнішніх стін 

житлових будинків на основі пінополістиролу» 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 27 грудня 2019 року 



VІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта Костянтина ДРАЧА про науково-дослідну роботу «Дослідження 

процесів виникнення і поширення пожеж у трав’яних екосистемах» 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 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 


