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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення визначає порядок підготовки та проведення наукових семінарів 

навчально-наукових інститутів Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (далі - ЛДУБЖД). 

1.2. Науковий семінар навчально-наукового інституту (далі – ННІ) ЛДУБЖД є 

формою колективного, робочого обговорення наукової інформації для формування 

компетенції учасників семінару, генерації нових знань, методів та оптимізації взаємодії 

за проєктами і програмами. Семінар приймає рішення та виробляє рекомендації в межах 

своєї компетенції відповідно до даного Положення. 

1.3. Правовою основою для підготовки та проведення наукових семінарів є: 

 Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність № 848-УІІІ від 

26.11.2015 р. 

 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261. 

 Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній 

службі України з надзвичайних ситуацій, затверджене наказом Міністерства внутрішніх 

справ України № 265 від 02.04.2018 р. 

 Статут Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 

затверджений наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій №494 від 

23.08.2018 р. 

 Положення про організацію освітнього процесу у докторантурі, ад’юнктурі ЛДУ 

БЖД, введене в дію наказом ЛДУБЖД № 70 од від «31» березня 2021 року. 

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

докторантів і молодих вчених Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, затверджене 21.12.2019 р. 

 інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію освітнього процесу 

та порядок підготовки фахівців у закладах вищої освіти. 

1.4. Проведення наукових семінарів навчально-наукових інститутів у ЛДУ БЖД 

здійснюється відповідно до Плану (додаток 1), який формується заступником 

начальника навчально-наукового інституту з навчально-наукової роботи на поточний 

навчальний рік за пропозиціями завідувачів (начальників) кафедр навчально-наукового 

інституту не пізніше 15 вересня поточного календарного року. План затверджується 

начальником навчально-наукового інституту та погоджується проректором з науково-

дослідної роботи.  

1.5. Плани підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті університету та 

розміщуються у відповідному розділі платформи indico.ldubgd.edu.ua. 

1.6. Наукові семінари навчально-наукових інститутів планують таким чином, 

щоб впродовж одного робочого тижня не проводити більше одного наукового заходу 

такого виду. 

1.7. Наукові семінари курсантів, студентів і молодих учених включаються до 

Плану на загальних підставах. 

1.8. Допускається проведення позапланових наукових семінарів. 

1.9.  Головою наукового семінару навчально-наукового семінару призначається 

провідний науковець – доктор наук, фахівець за  спеціальністю (тематикою) наукового 

семінару, штатний співробітник ЛДУБЖД або працівник ЛДУБЖД на засадах 
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сумісництва. Секретарем наукового семінару призначається провідний науковець – 

кандидат наук або доктор філософії, фахівець за  спеціальністю (тематикою) наукового 

семінару, штатний співробітник ЛДУБЖД.  

1.10.   До участі у наукових семінарах навчально-наукових інститутів  

запрошуються представники академічної спільноти ЛДУ БЖД та інших закладів вищої 

освіти, науково-дослідних установ, фахівці-практики та всі бажаючі. 

 

2. Мета і завдання семінару 

2.1. Метою семінару є публічне обговорення отриманих результатів наукових 

досліджень, визначення перспективних напрямів наукових досліджень навчально-

наукового інституту, формування навичок наукових комунікацій у здобувачів наукових 

ступенів, створення сприятливого наукового середовища. 

2.2. Основними завданнями семінару є колективне обговорення та 

відпрацювання рекомендацій і пропозицій щодо: 

 розгляду результатів виконання етапів науково-дослідних та дослідно- 

конструкторських робіт; 

 проведення дисертаційних досліджень здобувачами наукових ступенів та апробації 

її результатів; 

 розроблення наукових праць: монографій, наукових статей, наукових доповідей 

тощо за пріоритетними напрямами наукових досліджень ННІ; 

 ознайомлення із актуальними питаннями пріоритетних напрямів наукових 

досліджень, винахідницької та раціоналізаторської роботи ННІ; 

 узагальнення і розповсюдження передового досвіду наукової діяльності, яка 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та 

повсякденної діяльності органів управління та сил цивільного захисту; 

 інших питань, пов’язаних з одержанням нових наукових і науково-прикладних 

результатів і впровадження їх у практичну діяльність та навчальний процес. 

2.3. Залежно від мети наукові семінари можуть бути таких видів: 

 науковий семінар щодо заслуховування стану та етапів виконання науково-дослідної 

роботи, який проводиться за участі виконавців, які входять до складу кафедр ННІ;  

 науковий семінар щодо заслуховування результатів завершеної дисертаційної 

роботи перед поданням до захисту, який проводиться за участі профільної кафедри і 

представників кафедр інших ННІ, закладів вищої освіти або установ;  

 міжкафедральний (міжуніверситетський) семінар, який проводиться за участі 

представників різних закладів вищої освіти або установ. 

 

3. Організація роботи семінару 

 

3.1. Відповідальність за організацію роботи наукового семінару покладається на 

голову наукового семінару та секретаря, що визначаються Планом роботи наукового 

семінару ННІ  (додаток 1) на поточний  навчальний рік. 

3.2. Секретар семінару готує у встановленому порядку, але не пізніше, ніж за 

тиждень до дати проведення семінару, порядок денний, в якому зазначаються: питання, 

що виносяться для обговорення, дата, час, місце, формат проведення засідання, 

прізвище ім’я та по батькові головуючого на засіданні семінару, секретаря та 

доповідачів. 

3.3. Інформація оприлюднюється на платформі indico.ldubgd.edu.ua та на дошці 

оголошень ЛДУ БЖД. 



3.4. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється 
на відповідному науковому семінарі ННІ.

3.5. Склад учасників наукового семінару ННІ формується відповідно до 
тематичного спрямування з представників керівництва, наукових та науково- 
педагогічних працівників ННІ, інших закладів освіти, наукових установ та організацій.

3.6. Рішення наукового семінару ННІ приймається відкритим голосуванням 
більшістю голосів та фіксується у протоколі, який веде секретар.

3.7. Рішення семінару має рекомендаційний характер.
3.8. Протоколи наукових семінарів зберігаються у відділі організації науково- 

дослідної діяльності (ВОНДД).

4. Порядок введення в дію

4.1. Це Положення схвалюється на засіданні Вченої ради та вводиться в дію 
наказом ректора ЛДУБЖД.

4.2. Положення може бути доповнено чи змінено відповідно до чинного 
законодавства.

Головний науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної діяльності Юрій РУДИК
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Додаток 1. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник навчально-наукового  

інституту цивільного захисту  

__________________ Василь ПОПОВИЧ 

«__»______________ 2021 

 

 ПОГОДЖУЮ 

Проректор з науково-дослідної 

роботи 

 

__________________Андрій КУЗИК 

«__»______________ 2021 

 

ПЛАН 

роботи наукових семінарів  

навчально-наукового інституту цивільного захисту на 2021-2022 н.р. 

 

№ 

п/п 
Тема Доповідач 

Голова та 

секретар 

наукового 

семінару 

Кафедра, 

структурний 

підрозділ 

Дата, місце 

проведення 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

 

Заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи 

навчально-наукового інституту цивільного захисту       Ольга  МЕНЬШИКОВА 
 

 


