
 

12:30–12:40 Перерва 

12:40– 
13:00 

Про діяльність дослідно-
випробувальних лабораторій 
територіальних органів 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій (.ppt) 

КЛИМАСЬ  
Руслан Володимирович 
начальник відділу досліджень, 
статистики пожеж та 
надзвичайних ситуацій науково-
дослідного центру 
протипожежного захисту 
ІДУНДЦЗ 

13:00– 
13:20 

Застосування методів 
дослідження показників 
пожежної безпеки (.ppt) 

ЯЦУЛЬЧАК  
Володимир Володимирович 
інженер Дослідно-
випробувальної лабораторії 
Аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення 
Головного управління ДСНС 
України у Львівській області 

13:20– 
13:40 

Методи випробовувань для 
визначення параметрів 
пожежної безпеки матеріалів 
(.ppt) 

ПАСТУХОВ  
Павло Васильович 
науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії пожежної 
безпеки ЛДУБЖД, к.т.н  

13:40–
14:00 

Виступи-повідомлення 
Формування рішення та 
пропозицій семінару 

 
Модератор 

14:05– 15:15 Обід 

 

Кращі доповіді будуть рекомендовані рішенням семінару до публікації 

у фахових наукових виданнях ЛДУБЖД за умови дотримання 

редакційних вимог. 
 

Адреса: ЛДУБЖД, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007.   

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Інститут державного управління та наукових досліджень з 

цивільного захисту  

Дослідно-випробувальна лабораторія Загону технічної служби 

Головного управління ДСНС України у Львівській області  

 

Державне підприємство "Львівський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації"  

(ДП "Львівстандартметрологія") 

 

    
     

 

 

 

 

ПРОГРАМА  
проведення науково-практичного семінару  

 

«Вимірювання та випробування у дослідних лабораторіях» 

 
15 вересня 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Львів



 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Голова: 
КУЗИК Андрій Данилович, 
проректор з науково-дослідної роботи ЛДУБЖД, д.с-г.н., професор 
Заступник голови: 
РУДИК Юрій Іванович, 
головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
діяльності ЛДУБЖД, д.т.н., доцент 
Секретар семінару: 
ПАСТУХОВ Павло Васильович, 
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки 
ЛДУБЖД, к.т.н  

ГУЛЯНИЦЬКИЙ Микола Олексійович, 

заступник генерального директора з питань метрології Державного 

підприємства "Львівський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації" (ДП "Львівстандартметрологія") 
ЄМЕЛЬЯНЕНКО Сергій Олександрович, 
начальник відділу організації науково-дослідної діяльності ЛДУБЖД, к.т.н. 
ПЕТРОВСЬКИЙ Віталій Львович, 
завідувач науково-дослідної лабораторії екологічної безпеки ЛДУБЖД  
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Микола Володимирович, 
начальник Дослідно-випробувальної лабораторії Аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у 
Львівській області 
КЛИМАСЬ Руслан Володимирович 
начальник відділу досліджень, статистики пожеж та надзвичайних 
ситуацій науково-дослідного центру протипожежного захисту Інституту 
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту 

СТИЛИК Ігор Геннадійович 
начальник сектору метрології Інституту державного управління та 

наукових досліджень з цивільного захисту 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

- доповідь – до 15 хвилин; 

- запитання-відповіді; 

- виступ-повідомлення – до 5 хвилин. 

Підключення на платформі ZOOM, за посиланням:   

https://us06web.zoom.us/j/9023885303?pwd=Y1FpU

DM3bm1MMXhJNGtjNzVUUzRoQT09  

iдентифікатор конференції: 688 533 9953 

код доступу: 2022              

Науково-практичний семінар «Вимірювання та випробування у 

дослідних лабораторіях» відбудеться 15 вересня 2022 року об 11 год. у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у 333 ауд. 

 

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ 

10-30 – 11:00    Реєстрація учасників дистанційно на платформі ZOOM. 

11:00 – 14:00 –  засідання, модератор – Рудик Ю.І. 

11:00–
11:05 

Вітальне слово КУЗИК Андрій Данилович 
проректор з науково-дослідної 
роботи ЛДУБЖД, д.с-г.н., професор 

11:05–
11:20 

Нові перспективи для 
роботи дослідно-
випробувальних 
лабораторій у системі 
ДСНС України (.ppt) 

БЕДРАТЮК Ольга Іванівна 
завідувач сектору системи якості 
ІДУНДЦЗ 

11:20–
11:40 

Вимірювання у сфері та 
поза сферою законодавчо 
регульованої метрології. 
Діяльність дослідних 
лабораторій в умовах 
нового законодавства 
(.ppt) 

ЮСЬКЕВИЧ Ігор Васильович 
начальник відділу повірки та 
калібрування засобів вимірювальної 
техніки геометричних та 
механічних величин Державного 
підприємства "Львівський науково-
виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації" 

11:40–
12:00 

Сучасні аналітичні методи 
для попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій на об'єктах 
критичної інфраструктури 
(.ppt) 

РУДИК Юрій Іванович      
головний науковий співробітник 
відділу організації науково-дослідної 
діяльності ЛДУБЖД, д.т.н., доцент 

12:00–
12:20 

Акредитація 

випробувальних і 

калібрувальних 

лабораторій. Вимоги до 

контролю технічних 

характеристик 

випробувального 

обладнання (.ppt) 

РЕБУХА Ольга Михайлівна 

завідувач сектору контролю якості 

та метрологічного забезпечення 

Львівського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного 

центру Міністерства внутрішніх 

справ України 

12:20–12:40 Перерва 
 

https://us06web.zoom.us/j/9023885303?pwd=Y1FpUDM3bm1MMXhJNGtjNzVUUzRoQT09
https://us06web.zoom.us/j/9023885303?pwd=Y1FpUDM3bm1MMXhJNGtjNzVUUzRoQT09

