
ухвАлА
Вчено.і. ради Львівського національного університету

імені івана Франка
від 1 лютого 2018 року

протокол № 45/2

Про навчально-виховну та наукову
роботу кафедри безпеки
життєдіяльності

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  голови  комісі.і.  РченQ.і.  ради
проректора  з  науково-педагогічно.і.  роботи,  соціальних  питань  та  розвитку
доцента   М.В.Лозинського,    а   також    звіт    завідувача    кафедри    безпеки
життєдіяльності  професора  З. М. Яремка  про  навчально-виховну  та  наукову
роботу кафедри, врахувавши  зауваження та пропозиці.і.,  Вчена рада

ухвалила:

1.  Навчально-виховну та наукову роботу кафедри безпеки життєдіяльності
схвалити.

2.   З   метою   вдосконалення   навчально-виховного   процесу   завідувачеві
кафедри:

а) забезпечити підготовку нових видань навчальних посібників (у тому
числі  електронних)  «Безпека  життєдіяльності»  та  «ОхоронСа  праці»  до
кінця 2018 року;
б) забезпечити впродовж 2018 року оновлення й удосконалення тестових
завдань для контролю знань студентів;
в) затвердити на засіданні кафедри у лютому 2018 перспективний план
проведення наукових семінарів з питання ризик-орієнтованого підходу
до управління безпекою життєдіяльності.

3. Науково-педагогічним працівникам кафедри:
а) .протягом 2018 року підготувати  один електронний навчальний курс
із  навчальних дисциплін кафедри;
б) до початку нового навчального року оновити навчально-методичні
матеріали для всіх практичних занять на електронній сторінці каф,едри;
в)   брати участь  у  вітчизняних та міжнародних  конкурсаk,  здобувати
наукові гранти . та укладати договори щодо виконання госпдоговірних
робіт за профілем роботи кафедри.

4.  3  метою  проведення  спільних  наукових  досліджень  та  підвищення
кваліфікаці.і.  науково-педагогічних  працівників  розширити  співпрацю  із
кафедрами інших вищих навчальних закладів, а також і3 закордонними
освітніми  та  науковими  установами.     Упродовж  2018  року  укласти



договори  із  Національним  університетом  «Львівська  Політехніка»  та
Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності.

5. Ініціювати проведення в Університеті міжнародно.і. конференці.і. «Безпека
життя і діяльності - освіта, наука і практика» на 2020 рік.

6.   Протягом   2018   року   запровадити   проведення   науково-методичних
консультацій   для   відділів      охорони   праці,   пожежно.і.   безпеки   та
надзвичайних ситуацій Університету та розглянути можливість надання
фахових експертних оцінок (у тому числі на платних умовах).

7. Завідувачу кафедри до кінця весняного семестру подати пропозиці.і. щодо
обладнання аудиторій та одержання приладів та спеціального обладнання
на благодійних засадах для забезпечення проведення практичних занять.

8. Проміжний звіт про виконання ціє.і. ухвали заслухати у квітні 2019 року.

Голова Вчено.і. В. П. Мельник


