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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

20.12.2021                  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. Підведення підсумків науково-дослідної діяльності кафедр університету та визначення 

їхнього рейтингу за 2021 рік. 

Доповідач:  старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 

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

2. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Педагогічне забезпечення та 

психологічний супровід професійної підготовки та здоров’язбереження фахівців 

ризиконебезпечних професій у закладах вищої освіти». 

Доповідач:  начальник кафедри практичної психології та педагогіки, д.психол.н., доц. 

Роксолана СІРКО. 

3. Розгляд монографії «Гібридні технології управління інфраструктурними проєктами та 

програмами» (Автори: Зачко І., Кобилкін Д., Зачко О.). 

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

к.т.н. Дмитро КОБИЛКІН. 

4. Розгляд монографії «Математичні моделі, методи та засоби запобігання надзвичайним 

ситуаціям» (Автор: Лоїк В.). 

Доповідач:  доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів, к.т.н., доц. Василь ЛОЇК. 

 

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 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Роксолана СІРКО, начальник кафедри практичної психології та педагогіки – про 

програму науково-дослідної роботи «Педагогічне забезпечення та психологічний супровід 

професійної підготовки та здоров’язбереження фахівців ризиконебезпечних професій у 

закладах вищої освіти». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.пед.н. Ірина БАБІЙ, заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи 

навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. 



2. Д.психол.н., проф. Зоряна КОВАЛЬЧУК, завідувач кафедри теоретичної психології 

Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх 

справ. 

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

та соціального захисту. 

4. 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., проф. Василь КОВАЛИШИН, завідувач кафедри ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Дмитро КОБИЛКІН, докторант кафедри права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту – про монографію «Гібридні технології управління інфраструктурними проєктами та 

програмами». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Д.т.н., доц. Роман РАТУШНИЙ, перший проректор університету. 

2. Д.т.н., проф. Сергій БУШУЄВ, завідувач кафедри управління проектами Київського 

національного університету будівництва та архітектури. 

3. Д.т.н., проф. Сергій ЧЕРНОВ, завідувач кафедри управління проектами 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

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

діяльності. 

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

та соціального захисту. 

 

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.пед.н., проф. Андрій ЛИТВИН, професор кафедри практичної психології та 

педагогіки. 

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

та соціального захисту. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
1. Василь ЛОЇК, доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів – про монографію «Математичні моделі, методи та засоби запобігання 

надзвичайним ситуаціям». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

діяльності. 

2. Д.т.н., с.н.с. Вадим НІЖНИК, начальник науково-дослідного центру 

протипожежного захисту Інституту державного управління та наукових досліджень з 

цивільного захисту. 

3. Д.т.н., проф. Василь ГАВРИШ, професор кафедри програмного забезпечення 

Національного університету «Львівська політехніка». 

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

цивільного захисту. 

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

надзвичайних ситуацій. 



6. 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. 

 

 

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 2021 р. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Вченій раді Університету затвердити підсумки науково-дослідної 

діяльності кафедр у 2021 р. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 грудня 2021 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри практичної психології та педагогіки, д.психол.н., 

доц. Роксолани СІРКО про програму науково-дослідної роботи «Педагогічне забезпечення та 

психологічний супровід професійної підготовки та здоров’язбереження фахівців 

ризиконебезпечних професій у закладах вищої освіти» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 31 грудня 2021 року 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію докторанта кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.т.н. Дмитра КОБИЛКІНА про монографію «Гібридні технології управління 

інфраструктурними проєктами та програмами» 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 28 лютого 2022 року 

 

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

екогеофізичних процесів, к.т.н., доц. Василя ЛОЇКА про монографію «Математичні моделі, 

методи та засоби запобігання надзвичайним ситуаціям» 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 

 

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

 

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


