
П Р О Т О К О Л  № 2 
засідання науково-технічної ради 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

28.05.2021                  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. Щодо подання заявки на винахід (корисну модель) в інші країни. 

Доповідач:  проректор з науково-дослідної роботи д.с-г.н., професор Андрій КУЗИК. 

2. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Прямий метод дослідження загальних 

крайових задач для рівняння поперечних коливань стрижня». 

Доповідач:  завідувач кафедри прикладної математики і механіки д.ф.-м.н., проф. 

Роман ТАЦІЙ. 

3. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Техногенно-екологічна безпека породних 

відвалів вугільних шахт, полігонів твердих побутових відходів та пірогенно 

трансформованих територій». 

Доповідач:  доцент кафедри екологічної безпеки к.т.н., доц. Катерина СТЕПОВА. 

4. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Дослідження ризиків виникнення і 

поширення пожеж у готельно-ресторанних комплексах». 

Доповідач:  ад’юнкт Роман КОВАЛЬ. 

5. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Математичне моделювання водневої 

деградації конструктивних елементів енергетичного обладнання та трубопроводів для 

визначення умов їх безпечної експлуатації». 

Доповідач:  доцент кафедри прикладної математики і механіки к.т.н., доц. Тарас 

ГЕМБАРА. 

6. Звіт про науково-дослідну роботу «Розроблення та удосконалення методів гасіння 

лісових пожеж, торфорозробок та торф’яників». 

Доповідач:  старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт Роман СУКАЧ. 

7. Звіт про науково-дослідну роботу «Нормування вимог пожежної безпеки до 

евакуаційних шляхів і виходів в закладах середньої освіти з інклюзивними групами». 

Доповідач:  викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки Олександр ХЛЕВНОЙ. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Андрій КУЗИК, проректор з науково-дослідної роботи – щодо подання заявки на 

винахід (корисну модель) в інші країни. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

діяльності. 

2. 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.х.н., проф. Борис МИХАЛІЧКО, завідувач кафедри фізики та хімії горіння. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Роман ТАЦІЙ, завідувач кафедри прикладної математики і механіки – про програму 

науково-дослідної роботи «Прямий метод дослідження загальних крайових задач для рівняння 

поперечних коливань стрижня». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

діяльності. 

2. К.ф.-м.н., доц. Валентина БАЛИЦЬКА, доцент кафедри фізики та хімії горіння. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

телекомунікаційних систем. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Катерина СТЕПОВА, доцент кафедри екологічної безпеки – про програму науково-

дослідної роботи «Техногенно-екологічна безпека породних відвалів вугільних шахт, полігонів 

твердих побутових відходів та пірогенно трансформованих територій». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

та соціального захисту. 

2. К.х.н., доц. Леонід СИСА, завідувач лабораторії екологічної безпеки. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

телекомунікаційних систем. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
1. Роман КОВАЛЬ, ад’юнкт – про програму науково-дослідної роботи «Дослідження 

ризиків виникнення і поширення пожеж у готельно-ресторанних комплексах». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.т.н., доц. Надія ФЕРЕНЦ, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності 

та пожежної автоматики. 

2. К.т.н., доц. Роман ВЕСЕЛІВСЬКИЙ, доцент кафедри цивільного захисту та 

комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів. 

 

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

телекомунікаційних систем. 

2. К.т.н., доц. Василь ЛУЩ, заступник начальника кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт. 

3. К.т.н., доц. Тарас ГЕМБАРА, доцент кафедри прикладної математики і механіки. 

 

 

 



V. СЛУХАЛИ: 
1. Тарас ГЕМБАРА, доцент кафедри прикладної математики і механіки – про програму 

науково-дослідної роботи «Математичне моделювання водневої деградації конструктивних 

елементів енергетичного обладнання та трубопроводів для визначення умов їх безпечної 

експлуатації». 

 

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

діяльності. 

2. К.ф.-м.н., доц. Валентина БАЛИЦЬКА, доцент кафедри фізики та хімії горіння. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

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

діяльності. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 
1. Роман СУКАЧ, старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт – звіт про науково-дослідну роботу «Розроблення та удосконалення методів 

гасіння лісових пожеж, торфорозробок та торф’яників» 

 

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

телекомунікаційних систем. 

2. Д.ф.-м.н., проф. Роман ТАЦІЙ, завідувач кафедри прикладної математики і механіки. 

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

діяльності. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 
1. К.т.н., доц. Тарас ГЕМБАРА, доцент кафедри прикладної математики і механіки. 

2. К.т.н. Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, начальник відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Олександр ХЛЕВНОЙ, викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки – звіт про науково-дослідну роботу «Нормування вимог 

пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів в закладах середньої освіти з інклюзивними 

групами». 

 

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

телекомунікаційних систем. 

2. К.т.н. Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, начальник відділу організації науково-дослідної 

діяльності. 

3. Д.ф.-м.н., проф. Роман ТАЦІЙ, завідувач кафедри прикладної математики і механіки. 

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 
1. Д.пед.н., проф. Андрій ЛИТВИН, професор кафедри практичної психології та 

педагогіки. 

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

 

 

 



І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію проректора з науково-дослідної роботи Андрія КУЗИКА щодо подання 

заявки на винахід (корисну модель) в інші країни взяти до відома. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувача кафедри прикладної математики і механіки Романа ТАЦІЯ про 

програму науково-дослідної роботи «Прямий метод дослідження загальних крайових задач для 

рівняння поперечних коливань стрижня» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 30 червня 2021 року 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію доцента кафедри екологічної безпеки Катерини СТЕПОВОЇ про програму 

науково-дослідної роботи «Техногенно-екологічна безпека породних відвалів вугільних шахт, 

полігонів твердих побутових відходів та пірогенно трансформованих територій» взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 30 червня 2021 року 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта Романа КОВАЛЯ про програму науково-дослідної роботи 

«Дослідження ризиків виникнення і поширення пожеж у готельно-ресторанних комплексах» 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 30 червня 2021 року 

 

V. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію доцента кафедри прикладної математики і механіки Тараса ГЕМБАРИ 

про програму науково-дослідної роботи «Математичне моделювання водневої деградації 

конструктивних елементів енергетичного обладнання та трубопроводів для визначення умов їх 

безпечної експлуатації» взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 30 червня 2021 року 

 

VІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію старшого викладача кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних 

робіт Романа СУКАЧА про науково-дослідну роботу «Розроблення та удосконалення методів 

гасіння лісових пожеж, торфорозробок та торф’яників» 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 червня 2021 року 

 



VІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію викладача кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки Олександра ХЛЕВНОГО про науково-дослідну роботу «Нормування вимог 

пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів в закладах середньої освіти з інклюзивними 

групами» 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 червня 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 


