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

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

28.09.2020                  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. Розгляд програми науково-дослідної роботи «Забезпечення пожежної безпеки в 

резервуарних парках зберігання нафти та нафтопродуктів». 

Доповідач:  ад’юнкт Ярослав КОЗАК. 

2. Розгляд монографії «Теплотворення й теплоспоживання в двигуні швидкого 

внутрішнього згоряння». 

Доповідач:  завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки, д.т.н., професор Петро ГАЩУК. 

3. Звіт про науково-дослідну роботу «Визначення параметрів «підшарового» гасіння для 

вітчизняних піноутворювачів». 

Доповідач:  ад’юнкт Тетяна ВОЙТОВИЧ. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1. Ярослав КОЗАК, ад’юнкт – про програму науково-дослідної роботи «Забезпечення 

пожежної безпеки в резервуарних парках зберігання нафти та нафтопродуктів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

та пожежної автоматики. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. К.т.н., доц. Олег БАШИНСЬКИЙ, начальник кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності та пожежної автоматики. 

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

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Петро ГАЩУК, завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки – про монографію «Теплотворення й теплоспоживання в двигуні швидкого 

внутрішнього згоряння». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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



2. Д.т.н., проф. Ігор ВІКОВИЧ, професор кафедри транспортних технологій Інституту 

інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка». 

3. Д.т.н., проф. Едуард ГУЛІДА, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

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. Едуард ГУЛІДА, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

3. К.ф.-м.н., доц. Ольга МЕНЬШИКОВА, заступник начальника з навчально-наукової 

роботи навчально-наукового інституту цивільного захисту. 

4. К.х.н., доц. Леонід СИСА, завідувач науково-дослідної лабораторії екологічної безпеки. 

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

діяльності. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Тетяна ВОЙТОВИЧ, ад’юнкт – звіт про науково-дослідну роботу «Визначення 

параметрів «підшарового» гасіння для вітчизняних піноутворювачів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

аварійно-рятувальних робіт. 

2. К.т.н., доц. Олена ЛАВРЕНЮК, доцент кафедри фізики та хімії горіння. 

3. Д.т.н., проф. Едуард ГУЛІДА, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

4. Д.т.н., проф. Євген МАРТИН, професор кафедри управління проектами, 

інформаційних технологій та телекомунікацій. 

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

 

ПИТАННЯ ЗАДАЛИ: 

1. Д.т.н., проф. Едуард ГУЛІДА, завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт. 

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

3. Д.т.н., проф. Євген МАРТИН, професор кафедри управління проектами, 

інформаційних технологій та телекомунікацій. 

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

діяльності. 

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

 

І. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта Ярослава КОЗАКА про програму науково-дослідної роботи 

«Забезпечення пожежної безпеки в резервуарних парках зберігання нафти та нафтопродуктів» 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати програму науково-дослідної роботи до затвердження. 

Ухвала прийнята одноголосно. 

 

Термін – до 30 жовтня 2020 року 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувача кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки д.т.н., проф. Петра ГАЩУКА щодо монографії «Теплотворення й 

теплоспоживання в двигуні швидкого внутрішнього згоряння» 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 жовтня 2020 року 

 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ад’юнкта Тетяни ВОЙТОВИЧ про науково-дослідну роботу «Визначення 

параметрів «підшарового» гасіння для вітчизняних піноутворювачів» 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 06 листопада 2020 року 

 

 

 

 

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

 

 

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


