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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

10.11.2021                  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. Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження організації маршрутизації викликів по 

спецлініям “101” до ОДС ОКЦ територіальних органів ДСНС, наукове обґрунтування 

чисельності диспетчерського складу ОДС ОКЦ, розробка нової моделі прийому та 

обробки екстрених викликів реагування та інформування по цих викликах». 

Доповідач:  начальник кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних 

систем, к.т.н., доц. Олександр ПРИДАТКО. 

2. Звіт про науково-дослідну роботу «Теоретико-методологічні засади організації 

соціальної роботи в контексті європейських цінностей та міжнародних стандартів». 

Доповідач:  професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, 

д.пед.н., проф. Григорій ВАСЯНОВИЧ. 

3. Обговорення та затвердження тем дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2021 р. 

Доповідач:  начальник докторантури/ад’юнктури, к.т.н. Юрій КОПИСТИНСЬКИЙ, 

наукові керівники. 

4. Розгляд монографії «Моделювання багатопараметричних систем» (Автори: Придатко О., 

Лясковська С., Мартин Є., Хлевной О.). 

Доповідач:  начальник кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних 

систем, к.т.н., доц. Олександр ПРИДАТКО. 

5. Розгляд монографії «Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у 

закладах вищої освіти» (Автор: Конівіцька Т.). 

Доповідач:  викладач кафедри українознавства, к.пед.н. Тетяна КОНІВІЦЬКА. 

 

6. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Обґрунтування адекватності спрощених 

методів випробування на базі науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки». 

Доповідач:  головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності, к.т.н., доц. Юрій РУДИК. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Олександр ПРИДАТКО, начальник кафедри інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем – звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження організації 

маршрутизації викликів по спецлініям “101” до ОДС ОКЦ територіальних органів ДСНС, 

наукове обґрунтування чисельності диспетчерського складу ОДС ОКЦ, розробка нової моделі 

прийому та обробки екстрених викликів реагування та інформування по цих викликах». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., доц. Ростислав ТКАЧУК, начальник кафедри управління інформаційною 

безпекою. 



2. Руслан ВОЛОШИН, заступник начальника оперативно-координаційного центру 

головного управління ДСНС України у Львівській області. 

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

діяльності. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Григорій ВАСЯНОВИЧ, професор кафедри соціальної роботи, управління та 

суспільних наук – звіт про науково-дослідну роботу «Теоретико-методологічні засади 

організації соціальної роботи в контексті європейських цінностей та міжнародних стандартів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

діяльності. 

2. 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. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

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

дисертаційних досліджень ад’юнктів набору 2021 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Василь ПОПОВИЧ, начальник навчально-наукового інституту 

цивільного захисту. 

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

та педагогіки. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

діяльності. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
1. Олександр ПРИДАТКО, начальник кафедри інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем – про монографію «Моделювання багатопараметричних систем». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., доц. Ростислав ТКАЧУК, начальник кафедри управління інформаційною 

безпекою. 

2. Д.т.н., проф. Анатолій ТРИГУБА, завідувач кафедри інформаційних технологій 

Львівського національного аграрного університету. 

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. 

 



V. СЛУХАЛИ: 
1. Тетяна КОНІВІЦЬКА, викладач кафедри українознавства – про монографію 

«Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти». 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Д.пед.н., проф. Григорій ВАСЯНОВИЧ, професор кафедри соціальної роботи, 

управління та суспільних наук. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

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

та педагогіки. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 
1. Юрій РУДИК, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

діяльності – про програму науково-дослідної роботи «Обґрунтування адекватності спрощених 

методів випробування на базі науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки». 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Д.т.н., проф. Святослав ЯЦИШИН, професор кафедри інформаційно-вимірювальних 

технологій Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного 

університету «Львівська політехніка». 

2. К.т.н. Роман ЯКОВЧУК, начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних 

систем Олександра ПРИДАТКА про науково-дослідну роботу «Дослідження організації 

маршрутизації викликів по спецлініям “101” до ОДС ОКЦ територіальних органів ДСНС, 

наукове обґрунтування чисельності диспетчерського складу ОДС ОКЦ, розробка нової моделі 

прийому та обробки екстрених викликів реагування та інформування по цих викликах» 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 30 листопада 2021 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію професора кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук 

Григорія ВАСЯНОВИЧА про науково-дослідну роботу «Теоретико-методологічні засади 

організації соціальної роботи в контексті європейських цінностей та міжнародних стандартів» 

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 31 грудня 2021 року 

 



ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника докторантури/ад’юнктури Юрія КОПИСТИНСЬКОГО та 

наукових керівників щодо обговорення та затвердження тем дисертаційних досліджень 

ад’юнктів набору 2021 р. взяти до відома. 

2. Рекомендувати теми дисертаційних досліджень до затвердження Вченою радою 

ЛДУБЖД з урахуванням зауважень. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 грудня 2021 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію начальника кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних 

систем Олександра ПРИДАТКА про монографію «Моделювання багатопараметричних систем» 

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 30 листопада 2021 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію викладача кафедри українознавства Тетяни КОНІВІЦЬКОЇ про 

монографію «Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої 

освіти» 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 31 грудня 2021 року 

 

VІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію головного наукового співробітника відділу організації науково-дослідної 

діяльності Юрія РУДИКА про програму науково-дослідної роботи «Обґрунтування 

адекватності спрощених методів випробування на базі науково-дослідної лабораторії пожежної 

безпеки» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 грудня 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 


