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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

05.10.2021                  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. Висунення претендентів на здобуття премії обласної державної адміністрації та обласної 

ради для працівників наукових установ і закладів вищої освіти – відомих вчених, знаних 

фахівців, молодих вчених, дослідників. 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО. 

2. Висунення претендентів на обласну премію голови облдержадміністрації та голови 

обласної ради для студентів закладів вищої освіти та обласну премію імені В’ячеслава 

Чорновола для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО. 

3. Плани наукової і науково-технічної діяльності та науково-дослідної роботи Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності на 2022 рік. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

4. Внесення змін до Положення про порядок підготовки і проведення наукових 

конференцій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

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

ЄМЕЛЬЯНЕНКО. 

5. Розгляд Положення про періодичне друковане видання Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

Доповідач:  начальник відділу науково-редакційної діяльності Микола ФЛЬОРКО. 

 

6. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Безпеко-орієнтоване управління 

інфраструктурними об’єктами». 

Доповідач:  доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

к.т.н., доц. Андрій ІВАНУСА. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

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

щодо висунення претендентів на здобуття премії обласної державної адміністрації та обласної 

ради для працівників наукових установ і закладів вищої освіти – відомих вчених, знаних 

фахівців, молодих вчених, дослідників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.ф.-м.н., доц. Ольга МЕНЬШИКОВА, заступник начальника інституту з навчально-

наукової роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 



2. К.т.н., доц. Іван ПАСНАК, заступник начальника інституту з навчально-наукової 

роботи навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. 

 

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. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

про висунення претендентів на обласну премію голови облдержадміністрації та голови обласної 

ради для студентів закладів вищої освіти та обласну премію імені В’ячеслава Чорновола для 

студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1 К.ф.-м.н., доц. Ольга МЕНЬШИКОВА, заступник начальника інституту з навчально-

наукової роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

2. К.т.н., доц. Іван ПАСНАК, заступник начальника інституту з навчально-наукової 

роботи навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. 

3. Д.т.н., доц. Василь КАРАБИН, начальник навчально-наукового інституту психології 

та соціального захисту. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

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

надзвичайних ситуацій. 

 

ІІІ. 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 2022 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

надзвичайних ситуацій. 

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

наукової роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

надзвичайних ситуацій. 

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

наукової роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

 

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

про Внесення змін до Положення про порядок підготовки і проведення наукових конференцій у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 



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

телекомунікаційних систем. 

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

надзвичайних ситуацій. 

 

V. СЛУХАЛИ: 
1. Микола ФЛЬОРКО, начальник відділу науково-редакційної діяльності – щодо 

Положення про періодичне друковане видання Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. К.ф.-м.н., доц. Ольга МЕНЬШИКОВА, заступник начальника інституту з навчально-

наукової роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. К.ф.-м.н., доц. Ольга МЕНЬШИКОВА, заступник начальника інституту з навчально-

наукової роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

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

надзвичайних ситуацій. 

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

та педагогіки. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 
1. Андрій ІВАНУСА, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

– про програму науково-дослідної роботи «Безпеко-орієнтоване управління інфраструктурними 

об’єктами». 

 

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

дослідної діяльності. 

2. К.т.н. Олег ПАЗЕН, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 

пожежної автоматики. 

 

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

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

надзвичайних ситуацій. 

3. К.т.н., с.н.с. Ярослав КИРИЛІВ, старший науковий співробітник відділу організації 

науково-дослідної діяльності. 

4. Д.т.н., проф. Олег ЗАЧКО, професор кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту. 

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу організації науково-дослідної діяльності Сергія 

ЄМЕЛЬЯНЕНКА щодо висунення претендентів на здобуття премії обласної державної 

адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ і закладів вищої освіти – 

відомих вчених, знаних фахівців, молодих вчених, дослідників взяти до відома. 

2. Рекомендувати обраних претендентів до затвердження на Вченій раді. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 19 жовтня 2021 року 

 



 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу організації науково-дослідної діяльності Сергія 

ЄМЕЛЬЯНЕНКА щодо висунення претендентів на обласну премію голови 

облдержадміністрації та голови обласної ради для студентів закладів вищої освіти та обласну 

премію імені В’ячеслава Чорновола для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати обраних претендентів до затвердження на Вченій раді. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 19 жовтня 2021 року 

 

ІІІ. 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 2022 рік взяти до відома. 

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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2022 рік рекомендувати до 

розгляду на Вченій раді. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 29 жовтня 2021 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу організації науково-дослідної діяльності Сергія 

ЄМЕЛЬЯНЕНКА щодо внесення змін до Положення про порядок підготовки і проведення 

наукових конференцій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати Положення про порядок підготовки і проведення наукових 

конференцій у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності із внесеними 

змінами до розгляду на Вченій раді. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 29 жовтня 2021 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу науково-редакційної діяльності Миколи ФЛЬОРКА 

щодо Положення про періодичне друковане видання Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності взяти до відома. 

2. Рекомендувати Положення про періодичне друковане видання Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності до розгляду на Вченій раді. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 29 жовтня 2021 року 

 

VІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 

Андрія ІВАНУСИ про програму науково-дослідної роботи «Безпеко-орієнтоване управління 

інфраструктурними об’єктами» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 



Термін – до 29 жовтня 2021 року 

 

 

 

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

 

 

 

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


