
 

ПРОТОКОЛ-СТЕНОГРАМА № 3 

засідання спеціалізованої вченої рада Д 35.874.01 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 

від 02 грудня 2022 року 

 

Головуючий на засіданні – голова спеціалізованої вченої ради, д-р техн. 

наук, професор, КОВАЛИШИН Василь Васильович. 

Учений секретар ради – канд. техн. наук, КОБИЛКІН Дмитро Сергійович. 

 

Присутні: 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Науковий ступінь, вчене звання, 

шифр спеціальності в раді 

1. Ковалишин Василь Васильович д.т.н., професор, 21.06.02 

2. Зачко Олег Богданович д.т.н., професор, 05.13.22 

3. Кобилкін Дмитро Сергійович к.т.н., 05.13.22 

4. Баланюк Володимир Мірчович д.т.н., доцент, 21.06.02 

5. Костенко Віктор Климентович д.т.н., професор, 21.06.02 

6. Кузик Андрій Данилович д.с.-г.н., професор, 21.06.02 

7. Мартин Євген Володимирович д.т.н., професор, 05.13.22 

8. Ратушний Роман Тадейович д.т.н., професор, 05.13.22 

9. Ткачук Ростислав Львович д.т.н., професор, 05.13.22 

10. Тригуба Анатолій Миколайович д.т.н., професор, 05.13.22 

11. Шналь Тарас Миколайович д.т.н., доцент, 21.06.02 

12. Яковчук Роман Святославович д.т.н., доцент, 21.06.02 

 

Головуючий: Шановні друзі, шановні колеги, шановні члени 

спеціалізованої вченої ради! Я думаю, що ми сьогодні з радістю зібрались і 

присутні при історичній події – першому засіданні нашої докторської 

спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій доктора наук за 
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спеціальностями 05.13.22 – управління проектами та програмами та 21.06.02 – 

пожежна безпека. Це перше наше засідання. Рада організована відповідно до 

наказу МОН № 530 від 06 червня 2022 року у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

Затверджено склад ради Д 35.874.01 – 13 осіб. Сьогодні, відповідно до 

реєстраційного листа, присутні 12 членів ради, у тому числі 11 докторів наук, із 

них – 6 докторів наук за даною спеціальністю. 

В мене є пропозиція розпочати засідання. Які є другі пропозиції? Немає. 

Хто «за»? Прошу голосувати. Хто «проти»? «Утримались»? Немає. 

Пропоную включити в порядок денний засідання захист дисертації 

КЛИМАСЯ Руслана Володимировича на тему: «Удосконалення методу 

прогнозування припинення та поширення горіння системою 

вогнеперешкоджання на маслонаповнених трансформаторних підстанціях», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. 

Роботу виконано в Інституті державного управління та наукових 

досліджень з цивільного захисту (місто Київ). 

 

Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

НІЖНИК Вадим Васильович, 

Інститут державного управління та наукових досліджень 

з цивільного захисту, начальник науково-дослідного 

центру протипожежного захисту (місто Київ) 

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор 

КОСТЕНКО Віктор Климентович, 

Донецький національний технічний університет 

Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри 

природоохоронної діяльності (місто Черкаси) 

 кандидат технічних наук, доцент 
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ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Роман Богданович, 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 

пожежної автоматики навчально-наукового інституту 

пожежної та техногенної безпеки (місто Львів) 

 

Слово надається секретареві спеціалізованої вченої ради, кандидату 

технічних наук, КОБИЛКІНУ Дмитру Сергійовичу для повідомлення про 

подані дисертантом документи та про їх відповідність встановленим вимогам. 

Будь-ласка. 

 

Учений секретар: Дякую. В особовій справі КЛИМАСЯ Руслана 

Володимировича є наступні документи: 

– заява про прийняття дисертаційної роботи до захисту, в якій зазначено, 

що робота виконана в Інституті державного управління та наукових досліджень 

з цивільного захисту та до захисту подається вперше; 

– особова картка за формою П-2 ДС з фотокарткою, засвідченою за місцем 

роботи, в особовій картці вказано, що КЛИМАСЬ Руслан Володимирович 

народився у 1980 році у місті Києві, є громадянином України і на даний час 

проживає у місті Києві. Освіта вища: у 2002 році закінчив Черкаський інститут 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України й отримав диплом 

магістра за спеціальністю «Пожежна безпека»; 

– одружений; 

– КЛИМАСЬ Руслан Володимирович вільно володіє українською та 

російською мовами. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 

10 наукових працях, із них: статей, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing 

Service – 1; статей у спеціалізованих наукових фахових виданнях України – 5; 

публікацій за матеріалами конференцій – 4. 

В особовій справі КЛИМАСЯ Руслана Володимировича також є: 
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– засвідчена копія диплому магістра про закінчення в 2002 році 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС 

України; 

– витяг із протоколу засідання науково-технічної ради Українського 

науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України від 24 лютого 

2005 року № 2 стосовно закріплення його здобувачем Інституту, затвердження 

теми дисертаційних досліджень і призначення наукового керівника; 

– витяг із протоколу засідання науково-технічної ради Українського 

науково-дослідного інституту цивільного захисту від 25 грудня 2015 року № 15 

стосовно зміни назви та наукового керівника його дисертаційної роботи; 

– посвідчення про здані кандидатські іспити, зокрема філософії – відмінно, 

іноземної мови (французька) – добре, спеціальності 21.06.02 – «Пожежна 

безпека» – відмінно; 

– витяг з протоколу № 29/10 від 29 жовтня 2021 року розширеного 

наукового семінару науково-дослідного центру протипожежного захисту 

Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту; 

– відгук наукового керівника роботи з оцінкою здобувача; 

– висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради Д 35.874.01; 

– переліки установ та осіб, до яких надіслано автореферат дисертації; 

– відгуки офіційних опонентів; 

– відгуки на автореферат, що надійшли на адресу спеціалізованої вченої 

ради Д 35.874.01. 

Дисертація виконана в Інституті державного управління та наукових 

досліджень з цивільного захисту (місто Київ). 

Усі зазначені документи відповідають вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів» та вимогам «Положення про спеціалізовані вчені ради». 

Дякую за увагу, у мене все. 

 

Головуючий: Які будуть запитання до ученого секретаря? Які може будуть 

запитання до здобувача? Немає. 
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Тоді, слово надається здобувачеві для викладення основних положень 

дисертаційної роботи. Хочу вам нагадати, що до 20 хвилин просимо Вас 

вкластися. 

 

Здобувач: Дякую, пане Голово! Ще раз усіх вітаю! 

Статистичні дані про пожежі свідчать, що 50 % від пожеж в енергетичній 

галузі припадає на трансформаторне обладнання; як правило, такі пожежі 

супроводжуються аварійним розливом масла та його загорянням. 

Трансформатори є одними із найбільш пожежонебезпечних видів обладнання 

на будь-якій електропідстанції. Вони можуть містити від 200 кг до 60 тон 

мінерального масла, що є горючою речовиною. Масло у таких установках 

використовується в якості охолоджувача. Розливання трансформаторного масла 

та його горіння сприяє подальшому розвитку пожежі та може спричинити її 

поширення територією підприємства та на суміжні об’єкти. 

Найбільш поширеним і застосовуваним на практиці нормованим заходом 

щодо попередження розвитку таких пожеж є встановлення маслонаповнених 

трансформаторів у маслоприймачі, з гравійною засипкою по всій площі 

технологічного майданчику, що на сьогодні немає відповідного наукового 

обґрунтування, та, як наслідок, є економічно затратним і складним у реалізації. 

Унаслідок впливу довкілля гравійна засипка постійно забруднюється, що 

зумовлює її періодичне збирання, промивання, сушку та повторну засипку. 

Тож, у разі надмірно занижених параметрів маслоприймача, можливе 

поширення пожежі на суміжні об’єкти, збільшення завданих збитків, повторне 

загоряння масла у маслозбірнику; з іншого боку, надмірно завищені параметри 

маслоприймача ведуть до зростання економічних витрат, зумовлених 

утриманням певного штату працівників і відповідного парку техніки, 

необхідного для промивання гравійної засипки. 

Це встановлює необхідність наукового обґрунтування оптимальних 

параметрів гравійної засипки маслоприймачів, як підґрунтя для припинення 
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горіння трансформаторного масла та його охолодження нижче температури 

спалаху. 

Дослідженнями за напрямом дисертації займалися такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені як: Антонов А.В., Веселівський Р.Б., Зозуля Д.В., Костенко В.К., 

Ніжник В.В., Поздєєв С.В., Соколов В.В., Філянович Л.П., Хісматуллін А.С., 

Marc Foata, Heinz-Peter Berg, Nicole Fritze та інші. Однак, у цих працях 

недостатньо досліджені процеси тепломасообміну у потоках 

трансформаторного масла, що проходить через вогнезагороджувач під час 

аварії на трансформаторних підстанціях, і не виявлені закономірності зниження 

температури масла до нижчої за його температуру спалаху в залежності від 

геометричних параметрів гравійної засипки. 

Тож, проведення досліджень, є актуальним науковим завданням. 

Метою досліджень є виявлення закономірностей охолодження та 

припинення горіння трансформаторного масла залежно від параметрів 

гравійної засипки системи вогнеперешкоджання трансформаторних підстанцій, 

як основи вдосконалення наявних конструктивних рішень під час проєктування 

маслоприймачів трансформаторних підстанцій, що мають виконувати функцію 

припинення горіння та забезпечувати охолодження масла нижче температури 

спалаху. 

Об’єкт досліджень та предмет досліджень – зображено на слайді. 

На наступному слайді наведені завдання, вирішення яких дозволить 

досягти поставленої мети. 

Припинення й обмеження поширення горіння трансформаторного масла 

досягається застосуванням системи вогнеперешкоджання, що складається з 

маслоприймача, масловідводів і вогнезагороджувача, в якості якого 

використовується маслозбірник із металевою решіткою, поверх якої 

улаштовано гравійну засипку, схему якого наведено на слайді. 

Основним недоліком системи вогнеперешкоджання є те, що в ході своєї 

експлуатації гравійна засипка постійно забруднюється, чим зменшує свою 

пропускну й охолоджувальну здатність. 
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Правилами улаштування електроустановок дозволяється не засипати 

гравійну засипку по всій площі технологічного майданчика, однак геометричні 

параметри таких відхилень не зазначені. 

Аналізуючи сучасний стан та підходи щодо обмеження поширення таких 

пожеж, нам дозволило встановити чинники, що впливають на зміну 

температури трансформаторного масла під час його проходження 

вогнезагороджувачем. Це параметри гравійної засипки, фракція щебеню, ухил 

маслоприймача, матеріал його основи, а також природні чинники. 

Аналізуючи взаємозв’язки між даними параметрами та їх значущість до 

впливу на процес тепломасообміну встановлено перелік параметрів, що слід 

враховувати під час дослідження залежності зниження температури 

трансформаторного масла від геометричних параметрів гравійної засипки. 

Критерієм оцінювання ефективності заходів припинення й обмеження 

поширення пожежі у разі виникнення аварій на маслонаповнених 

трансформаторних підстанціях прийнято умову досягнення значення 

температури масла, що горить, меншого за його температуру спалаху у 150 °C. 

Для теоретичного описання процесу тепломасообміну між маслом, що 

горить, та гравійною засипкою з метою обґрунтування її ширини та висоти у 

якості математичної моделі використано рівняння руху та рівняння 

нерозривності потоку, що описуються системою диференціальних рівнянь 

Нав’є-Стокса – це формули (1-3). 

Основні рівняння доповнюються математичними моделями, що 

враховують сукупні явища: модель конвективних потоків, модель радіаційних 

потоків, модель турбулентності тощо. 

Під час апроксимації диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса використано 

метод кінцевих різниць із їх розв’язком за явною схемою «предиктор-коректор» 

другого порядку інтегруванням по температурі. 

Розрахунки проводилися у програмному забезпеченні FlowVision версії 2.5.4. 

Визначення температури спалаху трансформаторного масла для 

обґрунтування показника прийнятого критерію оцінювання ефективності 
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системи припинення та поширення горіння проводилося за методом, 

встановленим національним стандартом України ДСТУ 8829:2019 за формулою (4). 

Теоретичне визначення ефективного ухилу маслоприймача у бік 

маслозбірника проводилося за формулою (5) для прямокутних каналів. 

Під час математичного моделювання розрахунок процесу проходження 

трансформаторного масла через вогнезагороджувач проводився у 2 етапи. 

На першому етапі визначалася геометрична форма потоку масла крізь 

гравійну засипку. 

На другому етапі проводився розрахунок температурного розподілу у 

потоці масла крізь щебінь. 

Під час моделювання було прийнято, що щебінь має однотипний розмір у 

ширину близько 35 мм та варіативний повздовжній розмір від 35 до 70 мм. 

На слайді зображено: геометричну схему розрахункової області, її сіткову 

модель, розрахункову схему розташування щебеню у маслозбірнику, а також 

граничні умови моделювання. 

Під час проведення розрахунку процесу проходження трансформаторного 

масла через вогнезагороджувач встановлено: основні складові математичної 

моделі, фізичні властивості масла та початкові умови для моделювання, а також 

теплофізичні властивості граніту та бетону. 

За результатами математичного моделювання встановлено, що 

трансформаторне масло температурою у 250 °C на вході у шар гравійної 

засипки маслоприймача при проходженні через вогнезагороджувач з 

геометричними параметрами шириною (d) 1500 мм і висотою (h) 250 мм 

охолоджується до температури (θ) 148 °C у місці зливу його в аварійну ємкість. 

Враховуючи геометричні параметри маслоприймача, а саме прямокутний 

переріз та бетонне дно, та враховуючи необхідну кількісну витрату масла (Q) та 

ширину лотку (d), визначено мінімально необхідний ухил (i) для таких умов, 

який варіює у межах від 0,045 м/м до 0,05 м/м. 

Такий ухил забезпечує ефективне відведення масла в аварійну ємкість 

упродовж нормативного часу, та зменшує розмір площі можливої пожежі. 
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За результатами проведених розрахунків підтверджено, що ефективний 

ухил маслоприймача у бік маслозбірника має складати 0,05 м/м. 

Для визначення залежності зниження температури трансформаторного 

масла від геометричних параметрів гравійної засипки у маслоприймачі 

трансформаторної підстанції проведено повний факторний обчислювальний 

експеримент для попередньо визначених параметрів – це ширина гравійної 

засипки (d), висота гравійної засипки (h) та ухил маслоприймача у бік 

маслозбірника (i). 

Інтервали визначених показників варіювали: для ширини гравійної засипки 

від 500 мм до 2000 мм; для висоти гравійної засипки від 150 мм до 450 мм; для 

ухилу маслоприймача від 0,005 м/м до 0,05 м/м. 

На слайді наведено: план експерименту, тип регресійної залежності. 

Використовуючи розроблену математичну модель, для кожного 

експерименту розраховано значення температур трансформаторного масла у 

місці зливу в аварійну ємкість. 

Використовуючи отримані дані та формули (6), визначено константи 

рівняння числової регресії, що наведено у табличній формі внизу слайда. 

Таким чином, за результатами чисельного експерименту з використанням 

запропонованих математичних моделей було сформульовано перше наукове 

положення, а саме: уперше встановлено, що залежність температури 

охолодження трансформаторного масла, що горить, у маслоприймачі від 

ширини (d), висоти (h) гравійної засипки та ухилу маслоприймача (i) має вигляд 

рівняння (7). 

Для перевірки теоретичних досліджень проведено експериментальні 

дослідження за попередньо розробленою методикою. 

Схему дослідного стенду наведено на слайді. 

Він складається з трьох блоків. 

Блок 1, що імітує аварію у маслонаповненому трансформаторі, складається 

з ємкості об’ємом 1000 л, термопар для контролю температури, ТЕНу для 

підігріву масла, а також крану, що імітує аварійний отвір. 
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Блок 2 складається із металевого дека, що імітує маслоприймач із 

гравійною засипкою, із бетонним дном. Для відтворення найбільш 

несприятливих умов тепломасообміну бокові стінки маслоприймача були 

облаштовані теплоізольованим шаром мінеральної вати. Для заміру температур 

були встановлені термопари із кроком 300 мм (одна між одною) на відстані 

10 мм від дна маслоприймача. 

Блок 3 являє собою аварійну ємкість для зливання масла. 

На фото зображено дослідний стенд перед початком проведення 

випробувань. 

Експериментальні дослідження проводилися, виходячи із наступних 

принципів: 

– над гравійною засипкою не повинно бути полуменевого горіння парів 

масла; 

– температура масла у місці отвору в аварійну ємкість має бути нижчою 

150 °С. 

Проведення експерименту здійснювалось у такій послідовності: 

– за досягнення температури масла в ємкості (1), що імітує аварію 

трансформатора, граничних значень (це близько 250 °С), відкривався шаровий 

кран (6), що імітував аварійний розлив масла; 

– додатково дно маслоприймача (8) підігрівалося горінням бензину А92 у 

модельному вогнищі класу 25В; 

– при потраплянні масла у маслоприймач відбувалося його займання, і в 

цей час розпочиналося вимірювання температури термопарами (5, 10, 15), що 

розташовані у маслоприймачі (8), в аварійній ємкості (14), та у місці зливу 

масла в маслозбірник; 

– за допомогою інформаційно-аналітичної системи «Термоконт» 

фіксувалося зниження температури масла під час його проходження гравійною 

засипкою (9), а наявність полуменевого горіння контролювалася візуально; 

– експеримент тривав до повного витікання масла із ємкості (1). 
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У рамках цих експериментальних досліджень нами було проведено шість 

експериментів. 

Полуменеве горіння парів масла не припинялося за ширини гравійної 

засипки менше 1200 мм, а горіння масла припинялося за ширини гравійної 

засипки близько 1500 мм. 

На слайді зліва наведено залежності зниження температури 

трансформаторного масла від відстані проходження гравійною засипкою та їх 

середні значення. 

Обробку результатів експериментальних досліджень проводили методами 

математичної статистики у два етапи. 

На 1-му етапі проводилася перевірка результатів експериментальних 

досліджень на наявність викидів і квазівикідів за критерієм Граббса, це 

формули (8). 

На 2-му етапі проводилося порівняння результатів експериментальних 

досліджень для виявлення розбіжностей між дисперсіями за критерієм Фішера. 

Отримані розрахункові значення за критерієм Граббса виявилися меншими 

за критичні, тобто результати експериментальних досліджень не містять 

викидів та квазівикидів. 

На слайді справа наведено дані щодо дисперсій відхилень по середнім 

значенням температур масла від відстані проходження гравійною засипкою. 

Отримані розрахункові значення за критерієм Фішера також виявилися 

меншими за їх критичне значення (9), що свідчить про те, що результати 

експериментальних досліджень належать до однієї генеральної сукупності та 

суттєво не відрізняються між собою. 

Таким чином, за результатами експериментальних досліджень було 

сформульовано друге наукове положення, а саме: уперше встановлено, що 

зниження температури трансформаторного масла, що горить, залежно від 

відстані (ширини d), яку воно проходить від входу у гравійну засипку 

маслоприймача до маслозбірника, описується поліноміальною залежністю 3-го 

порядку, що має вигляд рівняння (10). 
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Адекватність розробленої математичної моделі перевірялася шляхом 

порівняння теоретичних та експериментальних досліджень із використанням 

абсолютних, відносних і середньоквадратичних відхилень. 

Відхилення між результатами математичного моделювання й 

усередненими даними експериментальних досліджень не перевищують 4 %, 

тобто дані математичного моделювання максимально наближені до 

усереднених даних експерименту. 

Таким чином, було сформульовано третє наукове положення: уперше 

встановлено, що зниження температури масла від 250 °С до 150 °С 

забезпечують мінімальні розміри гравійної засипки шириною (d) 1500 мм, 

висотою (h) 250 мм; при цьому, ефективний ухил маслоприймача (i) у бік 

маслозбірника має становити 0,05 м/м. 

На основі отриманих результатів досліджень на відміну від застосовуваних 

на практиці унормованих вимог щодо запобігання розвитку пожеж на 

маслонаповнених трансформаторних підстанціях встановлено мінімально-

необхідні параметри гравійної засипки маслоприймача, у результаті чого 

сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Правил 

улаштування електроустановок, що наведені на слайді. 

Економічний ефект від запропонованих технічних рішень порівняно з 

існуючими підходами, на прикладі довготривалої експлуатації для міста Києва, 

з урахуванням зменшення кількості щебеню й експлуатаційних витрат, складає 

до 72 %. 

Таким чином, у дисертаційній роботі, що є завершеним науковим 

дослідженням, наведено результати вирішення актуального науково-

прикладного завдання, що пов’язане з локалізацією пожеж на маслонаповнених 

трансформаторних підстанціях на основі розкриття закономірностей 

охолодження та припинення горіння трансформаторного масла залежно від 

параметрів гравійної засипки маслоприймача, що є обґрунтованою 

теоретичною базою та створює передумови для підвищення ефективності 

системи вогнеперешкоджання на маслонаповнених трансформаторних 
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підстанціях в умовах пожежі; при цьому сформульовані науково-практичні 

результати у висновках, наведених на слайдах 16, … 17, … 18 … та 19. 

За необхідності, я їх можу зачитати. 

Дякую за увагу, доповідь закінчив! 

Головуючий: Дякую, у всіх автореферати є. Добре. 

Які будуть запитання до здобувача? Будь-ласка! Запитання можна задавати 

в усній чи письмовій формі. Можуть питання задавати всі присутні. Якщо хтось 

буде задавати запитання не з нашого навчального закладу, не член ради, я 

прошу просто представитись: хто задає питання, назвати установу, прізвище, 

ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання. 

Добре. Будь-ласка, які будуть запитання? Професор Мартин́. 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Ваша робота 

стосується таких об’єктів, як трансформаторні підстанції. Трансформатори 

мають різну потужність, вольтаж: 6 тисяч, 25 кВ. Чи впливає ця потужність 

трансформатора на його габарити? 

Здобувач: Так, потужність трансформатора, якщо ми говоримо про 

маслонаповнені трансформатори, впливає – бо чим більша потужність 

трансформатора, тим більше масла, що використовується в якості 

охолоджувача, є в його корпусі. Чим більші розміри трансформатора, більші є 

параметри маслоприймача, і тобто більшим є об’єм масла в трансформаторі. 

Так впливає! 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Тобто лінійна 

залежність? 

Здобувач: Так, точно. 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Давайте про гравій: 

там висота, ширина його. А от розмір самого камінчика гравію впливає чи ні 

(дрібненькій, середній)? 

Здобувач: Розмір щебеню від 30 до 70 мм, він нормований і встановлений 

Правилами улаштування електроустановок. 



 14 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Ви встановили, що тут 

є наукова новизна: залежність зниження температури від відстані. А ще яка 

відстань, може товщина, тобто висота впливає, чи ні? Тут у Вас якраз є 

формула: ΔӨ=263,16 … і т.д. Чому тільки від відстані? Шлях, то зрозуміло, 

може бути різний, але відстань (ширина). В одному випадку Ви використовуєте 

і ширину, і висоту, тут тільки відстань (ширина d). Це от наукова новизна 

(друга) «встановлено вперше». 

Здобувач: Залежність зниження температури трансформаторного масла 

залежно від відстані, яку воно проходить гравійною засипкою … 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Ну а товщина? 

Здобувач: А також: перше наукове положення відображає, що залежність 

температури охолодження трансформаторного масла залежить від ширини і 

висоти гравійної засипки, а також ухилу маслоприймача. 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Зрозумів. А чому дві 

різні формули? Тут від відстані, а там Ви ще ухил враховуєте. Як це можна 

розділити? Чому? 

Здобувач: Тому що і ширина, і висота, це є унормованими значеннями. І є 

норма щодо засипання гравійною засипкою повного майданчика, а ми 

визначали мінімальні необхідні. 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Добре. Повернемося 

до рисунка 3, сторінка 10 – це є геометрична схема (рисунок а). Він тут так 

наведений, що це таке: рисунок 3а? Зліва вгорі: чи це є фізично щось 

виготовлено, чи це є 3D-модель, в середині щось там є. Поясніть, будь-ласка: 

геометрична схема розрахункової області? Вони всі є геометричними, їх 

креслять, хто – на папері, хто – на комп’ютері. Розкажіть саме про рисунок 3а. 

Здобувач: Цей рисунок є візуалізацією відображення математичної моделі 

тепломасообміну між маслом і гравійною засипкою. Тобто, тут змодельований 

наш маслоприймач шириною він півметра довжиною був 3 м, робоча – 2500 мм. 

І змодельовано розташування щебеню, яким заповнено цей маслоприймач. 
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Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Якщо його 

виготовити, те що Ви говорите, то це буде просто фізична модель того об’єкта. 

То є 3D-модель, правильно? 

Здобувач: Так, це є 3D-модель. 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Якщо її реалізувати і 

зробити з неї щось, то це буде фізична модель, вона не буде об’єктом вашим, а 

буде просто відображати основні параметри. Так чи ні? 

Здобувач: Так. Вона отак фізично виглядає. 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Так то є фізична 

модель, то ніяка не геометрична схема. 

Здобувач: Так, добре, може невдала назва. Погоджуюся з Вами. 

Головуючий: Дякую. Ви задоволені відповіддю? 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Так! 

Головуючий: Хто бажає задати ще запитання? Не соромтеся. Будь-ласка, 

професор Ткачук. 

Д.т.н., професор ТКАЧУК Ростислав Львович: Скажіть, будь-ласка, чи 

Вами обраховувалася температура навколишнього середовища під час Ваших 

розрахунків? 

Здобувач: Так, ми задавали початкову температуру навколишнього 

середовища, нормальну початкову температуру. Для тепломасообміну 

задавалися дані: і навколишнього природного середовища, і поверхонь, і масла, 

і гравійної засипки, тобто самих камінчиків. 

Д.т.н., професор ТКАЧУК Ростислав Львович: Я маю на увазі, що в 

межах України діапазон температур може бути в межах 30-35 °С, а то і більше, 

включаючи мінусові, так і плюсові температури, сезонні зміни. 

Здобувач: Так, я з Вами погоджуюся, але конкретні значення 

навколишнього природного середовища, і по тиску, і по температурі, і по 

вологості – вони наведені в дисертаційній роботі, саме під час тих, яких ми 

проводили ці 6-ть експериментів. Зимою ми їх не проводили. Так, це так. 

Д.т.н., професор ТКАЧУК Ростислав Львович: Дякую! 
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Головуючий: Тарас Миколайович Шналь. 

Д.т.н., доцент ШНАЛЬ Тарас Миколайович: У мене теж питання є. У 

Вас дуже гарний експеримент проведений. Мене цікавить питання наступного 

плану, чи Ви взагалі в роботі контролювали параметри полум’я? Тобто, 

інтенсивність випромінювання, висоту полум’я, метричні параметри. Тобто, 

беремо перший, без Ваших, покажчик з позиції, і, так би мовити, з Вашими; чи 

Ви брали за основу температуру масла і все? 

Здобувач: Дякую. Параметри полум’я в цій роботі ми, дійсно, під час 

експерименту враховували чисто візуально, бо головним чинником було 

встановити мінімальні саме геометричні параметри гравійної засипки і 

температурні значення. Бо було дві реперні точки: при вході в місце зливання в 

аварійну ємкість, от як тут, не повинно відбуватися горіння, і це відображено 

вже на малюнку внизу б, тобто задовольняє цій умові гравійна засипка; і 

температура мала бут менше температури спалаху масла, а ми її встановили 

теж відповідно до стандартизованого методу, яка склала саме для цього масла, 

яке ми використовували під час експериментальних досліджень – 150 °С, тобто 

температура на вході була нижчою за 150 °С. Тобто, не було завдання 

контролювати висоту, теплове випромінювання, завданням було, що полум’я 

взагалі має бути відсутнє. 

Д.т.н., доцент ШНАЛЬ Тарас Миколайович: Дякую! 

Головуючий: Будь-ласка, Володимир Мірчович Баланюк. 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: У мене є таке питання. 

А от які у Вас умови приводять до припинення горіння на гравійній засипці? 

Коли припиняється горіння на гравійній засипці, за яких умов, на якій відстані, 

який шар, розмір фракції впливає, може якісь чинники інші: теплоємність і т.д.? 

Здобувач: Так, на малюнку внизу б видно, що горіння масла припиняється 

при ширині гравійної засипки близько 1500 мм … 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Ні, ні, умови 

припинення. Коли припиняється горіння? Внаслідок чого має краще 
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припинятися горіння на гравійній засипці. Чого не щось інше, чого сітки там не 

ставимо, чого власне гравій? 

Здобувач: Горіння припиняється внаслідок того, що масло, що проходить 

крізь гравійну засипку, віддає тепло в гравійну засипку, тобто камінчики 

відбирають це тепло; а ширина і висота нами була встановлена, яка необхідна 

для того, що б відбулося припинення горіння цього масла. 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Тобто виходить так: 

чим дрібніша фракція, так, тим швидше припиниться горіння? 

Здобувач: Ні, фракція є нормованою, і в цій роботі ми брали саме 

нормовану 30-70 мм. 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Нє, ну вона нормована, 

а так, теоретично? 

Здобувач: Саме її ми і моделювали, і використовували в наших 

експериментальних дослідженнях. 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Це зрозуміло. Я маю на 

увазі теоретично, чим більша фракція, тим швидше припиниться горіння? 

Здобувач: Теоретично, можливо це в подальших дослідженнях може бути 

предметом. 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Окрім тоді розміру 

фракції, як ще чинники впливають на швидкість припинення горіння? 

Здобувач: Природні чинники впливають, наприклад: сніг, дощ. Але, знову-

таки, в нашій роботі природні чинники ми навмисно не враховували, бо задача 

наша була саме конструкція вогнезагороджувача в маслоприймачі, тобто те, на 

що ми можемо вплинути шляхом проєктування, зміни конструктивних рішень. 

Нажаль, на вплив оточуючого середовища ми вплинути не можемо. Також є 

чинник: матеріал дна маслоприймача, але, знову-таки, аналіз показав, що 

принаймні у нас, в Україні, всі маслоприймачі йдуть з бетонним дном, тобто 

один це елемент. Також, ухил маслоприймача теж впливає. 
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Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Якщо замінити, 

наприклад, отой щебінь на матеріал з більшою теплоємністю, то буде 

ефективніше, напевне, так? 

Здобувач: Теоретично так, але я не можу цього стверджувати, бо таких 

досліджень саме в цій роботі ми не проводили. 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Ясно, дякую! 

Головуючий: Андрій Данилович Кузик. 

Д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій Данилович: У мене таке питання, 

насамперед, по самому процесу. Я хотів би, що б Ви уточнили, якщо можна: 

яким чином відбувається цей злив? Я зрозумів, що цьому передує займання 

трансформатора, і це вже як в режимі такому він зливається, чи може 

передбачений якийсь ще аварійний злив, що би не горів трансформатор? 

Здобувач: Розпочинається все з аварійної ситуації. Ця ємність імітує саме 

аварію на трансформаторі. І, дійсно, може відбутися аварійний злив масла без 

його загоряння. Ми розглядаємо найгіршу умову – при аварійному виливі 

масло у нас загорілося. В наших умовах ми ставили шаровий кран, він у нас 

імітував аварійний отвір, який теж може бути різний (ми його в наших 

дослідженнях теж обґрунтували); далі масло, потрапляючи в маслоприймач, 

загоряється, якщо загорілося, при контакті з повітрям, якщо воно було розігріто 

до максимальних температур. Ми, знову-таки, беремо максимальну 

температуру близько 250 °С, можливо масло буде і так при аварії 160-180 °С, 

ми брали, знову-таки, найгірші умови. І основним завданням гравійної засипки 

має бути, щоб проходженням через неї масло має припинити своє горіння. І 

саме моделюванням й експериментальними дослідженнями ми обґрунтовували 

ті мінімально-необхідні розміри, які це гарантують. 

Д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій Данилович: Зрозуміло, дякую! Ще таке 

питання. Ви у своїй моделі під час багатофакторного експерименту 

використовували і наголошували про такі параметри, як ширина, висота і ухил; 

а от довжина, хіба вона не впливає на цей процес? 
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Здобувач: По суті, як показали наші результати (попередні) практичних 

досліджень, довжина не впливає на це, тому що довжина може бути 

максимально збільшена; головне – та ширина, якою проходить масло гравійною 

засипкою. Тобто, маслоприймач має ухил в одну із чотирьох сторін. І саме в цю 

сторону повинно відбуватися зливання масла, де є вогнезагороджувач (це 

металева решітка, там маслоканали, і саме ця гравійна засипка пропускає це 

масло). Тобто, ми визначали саме цю необхідну ширину, яку має пройти масло. 

А по довжині, з урахуванням потужності трансформатора розміри 

збільшуються, відповідно збільшуються його геометричні розміри самого 

маслоприймача. 

Д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій Данилович: Я зрозумів. І ще, будь-

ласка, на 6-му слайді у Вас є рівняння тепломасообміну. Я в цих рівняннях не 

бачу, чи може Ви поясните – рівняння теплопровідності? Я тут не бачу 

залежності, яка описує температуру, а власне теплопровідність: у вас тут все 

працює на тому, що частину тепла відбирає на себе, тобто воно передається 

цьому гравію. 

Здобувач: В цих рівняннях коефіцієнт теплопровідності (λ) врахований. 

Д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій Данилович: Але самої температури я 

щось не бачу. Поширення тепла – класичне рівняння теплопровідності: ∂T по ∂τ 

дорівнює, і т.д. Отаке рівняння, воно би напевно, мало би десь бути присутнім. 

Здобувач: Можливо на слайді воно не відображено, в дисертаційній роботі 

це питання відображено, тому що математичне моделювання включало в себе 

(враховувало) тепломасообмін між маслом та власне гравійною засипкою, 

тобто камінчиками. 

Д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій Данилович: Тому я і задав це питання. І 

останнє ще питання. Чи досліджували Ви залежності цих процесів, яким 

присвячена Ваша робота, від забруднення щебеня? Ви сказали, що його 

технологічно треба час від часу виймати, перебирати. От чи це Ви вивчали, 

наскільки є критичним отаке забруднення, і як, наприклад, можливо якісь 
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рекомендації теж по догляду за цим щебенем? Як це зробити, щоб було 

ефективно, щоб воно дійсно забезпечувало ту нормативну безпеку? 

Здобувач: Саме основним недоліком гравійної засипки є її постійне 

забруднення: пилом, рослинністю. Предметом наших досліджень було 

визначення саме геометричних параметрів гравійної засипки, але норма щодо 

промивки (збирання, промивки, просушки) – вона існує: або два рази на рік, або 

раз на рік. І саме питанню економічної ефективності, присвячений розділ 5.1 

дисертації, де ці питання висвітлені. Тобто, ми прораховували ті затрати (і по 

техніці, і людські затрати) на прикладі міста Києва, і саме ефективність заходів 

щодо зменшення гравійної засипки, власне зменшення загального об’єму того 

щебеню, який необхідно, або просто замінити на новий, щоб не промивати, або 

вибирати, промивати, просушувати, – склали до 72 %. 

Д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій Данилович: Добре, дякую! 

Головуючий: Будь-ласка, Яковчук Роман Святославович. 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Будь-ласка, 7-й слайд. 

На 7-му слайді Ви нам говорили про граничні умови моделювання: спряжені 

граничні умови між щебенем і маслом, і спряжені граничні умови між бетоном 

і маслом. Що мається на увазі? 

Здобувач: Граничні умови моделювання: ми закладали теплофізичні 

властивості масла та бетону, їх геометричні розміри, самих цих камінчиків, що і 

визначено цими умовами. Тобто під час моделювання ми робили припущення, 

що щебінь має однотипний розмір близько 35 мм у ширину та варіативний 

повздовжній розмір 35-70 мм у довжину; ширину вогнезагороджувача ми 

обмежували в 500 мм, тобто півметра для даних умов моделювання. 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Добре, ще раз можна 

7-й слайд. На першому рисунку: там вхід масла зі сталою швидкістю 0,014 м/с. 

Це величина, це якісь теоретичні чи експериментальні значення, звідки ця стала 

швидкість? 

Здобувач: Для даних умов моделювання ми теоретично встановили цю 

швидкість, бо умовою проходження масла до маслозбірника є норма 15 хв. 
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Виходячи з цього, наша ємкість мала для досліджень і моделювалося 900 л 

масла, тобто витік 900 л масла в об’єм цього маслоприймача (імітованого 

маслоприймача) впродовж 15 хв і склав саме цю швидкість. 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Добре, на 6-й слайд 

можна ще. Формули фактично взяті, на скільки я зрозумів, зі стандарту, так, це 

не Ваші формули? 

Здобувач: Це стандартизована. 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Добре, формула (4). 

Отам значення 0,27. Що це за коефіцієнт, звідки він взявся, що він 

характеризує? 

Здобувач: У формулі (4) під час визначення температури спалаху 

трансформаторного масла – це безрозмірний коефіцієнт: 0,27, він 

стандартизованій у формулі, передбаченій стандартом ДСТУ 8829:2019. Він є 

поправочним коефіцієнтом впливу атмосферного тиску на значення 

температури і спалаху, і займання, і самозаймання будь-якої рідини. Тобто, це 

поправочний коефіцієнт впливу тиску на середнє значення температури. 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Тобто, це 

стандартизоване значення? 

Здобувач: Стандартизований коефіцієнт. 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Добре, дякую! 

Головуючий: Задоволені? 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Так, абсолютно! 

Головуючий: Добре, хто ще бажає задати запитання? Олег Богданович 

Зачко. 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: Для протоколу, питання 

методичного характеру. Покажіть, будь-ласка, наукову новизну Вашої роботи. 

Якщо у Вас тема сформульована як удосконалення методу прогнозування 

припинення … далі по тексту, це як основний акцент, так, але ви виділяєте 

дістали подальшого розвитку: параметричні методи нормування у будівництві, 

то наукова новизна – це основні положення, за які ми Вам присуджуємо 
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наукову ступінь. Якщо можна деталізуйте, які саме оці параметричні методи 

нормування? 

Здобувач: Власне це один параметричний метод нормування, тобто 

основним об’єктом досліджень у нас є гравійна засипка без … 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: У Вас основним об’єктом 

наукових досліджень мають бути методи, моделі, а не гравійна засипка. Ну, 

добре. 

Здобувач: Моделі? Процеси тепломасообміну між маслом у гравійній 

засипці, яка має відповідні розміри, які на сьогоднішній день не обґрунтовані. І 

саме для того, щоб встановити мінімально-необхідні розміри, ми мали 

розробити методи прогнозування явища, такого як припинення горіння, і 

можемо їх використовувати у будівництві під час, наприклад, проєктування 

будь-якої підстанції з будь-якими розмірами маслоприймача для того, щоб 

розрахунковим шляхом встановити ті розміри. 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: Тобто, це є параметричний 

метод нормування, а не методи у множині. Бо, якщо методи у множині, буде 

питання: скільки, які, перерахуйте. Це один метод нормування? 

Здобувач: В роботі розглянуто один, який доповнив параметричні загалом 

методи нормування в будівництві. 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: Добре, Ви дуже гарно 

пройшлися по всіх пунктах наукової новизни по слайдам. Упустили оце 

удосконалено, і так дуже сміливо: теоретичні підходи оцінювання умов 

охолодження … У нас докторська рада, але якщо можна акцентуйте, що це за 

теоретичні підходи оцінювання? 

Здобувач: За результатами наших проведених досліджень встановили цей 

підхід до оцінювання умов охолодження та припинення горіння масла 

відповідно до зазначених параметрів гравійної засипки, тобто є певна 

послідовність, як це зробити для того, щоб встановити необхідні умови … 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: В процесі дискусії ми 

вирішили, що це не підходи, а підхід, але все рівно, методологічний рівень … 
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може зупинитися, якщо це перелік способів чи кроків, то це, мабуть, не підхід, 

а на рівні способу, моделі. І останнє питання. Я так зрозумів, що поліноміальні 

залежності, які Ви розглядали, вони не враховують, я так розумію, ні вологість, 

ні температуру, яка може бути від мінус 20 °С до плюс 40 °С, ні вітер, вони 

того нічого не враховують, так? 

Здобувач: В даному випадку, так, саме для даних умов проведення. 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: Добре, дякую! 

Головуючий: Задоволені? 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: Так! 

Головуючий: Є ще запитання? Професор Тригуба. 

Д.т.н., професор ТРИГУБА Анатолій Миколайович: Руслане 

Володимировичу, я маю одне запитання до Вас, воно стосується Вашого 

моделювання. Кажете, що виконували математичне моделювання, а чи 

перевіряли Вашу модель на адекватність і за яким критерієм? 

Здобувач: Математичну модель перевіряли на адекватність шляхом 

порівняння отриманих результатів моделювання та експериментальних 

досліджень; перевіряли ми на наявність викидів, квазівикідів, на наявність 

дисперсій між результатами досліджень – і відхилення між результатами 

математичного моделювання та отриманими значеннями під час проведення 

експериментальних досліджень у відсотковому вираженні склали не більше 4 %, 

конкретно: 3,4 %. 

Д.т.н., професор ТРИГУБА Анатолій Миколайович: Добре, дякую! 

Головуючий: Я так бачу, що практично всі задали запитання, залишився, 

напевне, один я. В мене є декілька запитань, більшість вже задали запитання. Я 

так, щоб Ви ввійшли в тонус, хотів би Вам задати … Ви все життя займаєтеся 

статистикою, і це Ваші питання, які Ви би мали в першу чергу вивчити. Ви 

говорили про різні трансформатори. Які в Україні найбільше зустрічаються 

трансформатори? І якщо ширина, Ви там підбирали фактично ширину, довжина 

Ви казали не має значення, але щодо мене, якщо не вистачає ширини, то за 
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рахунок довжини ми можемо тепловіддачу збільшити, як на мій погляд. Які 

найбільші трансформаторів є? 

Здобувач: Загалом, трансформатори можуть бути або маслонаповнені, або 

сухі. Відразу скажу, що ракурс своїх досліджень ми переключили на 

маслонаповнені. 

Головуючий: Більше 50 м3 і т.д., як їх … 

Здобувач: Ті, які найбільші – це 60 тон, 60 м3 об’ємом; але це, ну десятки. 

Головуючий: Якщо не брати ураження боєприпасами трансформаторів, що 

зараз актуально, то з яких причин виникає горіння масла у трансформаторі? 

Здобувач: Основна причина загоряння масла, це під час аварії самого 

корпусу (аварійної ситуації з корпусом трансформатора), коли воно розігріте 

контактує з повітрям, а вже сама аварія може відбутися або внаслідок 

механічного впливу, або внаслідок фізичного старіння самого трансформатора, 

коли стінки його вже піддаються корозії. Масло гаряче (може, навіть, кипіти) 

розпочинає витікати; знову-таки контакт з повітрям – і відбувається загоряння, 

або внаслідок пожежі на території трансформаторної підстанції, коли вогнище 

добереться до самого трансформатора, тоді теж масло буде сприяти 

розповсюдженню подальшому розвитку пожежі територією підстанції. 

Головуючий: Ясно, і я ще хотів … Ви критерієм Граббса так часто 

оперували. Скажіть, будь-ласка, про що говорить цей критерій? 

Здобувач: Критерієм Граббса ми перевіряли результати 

експериментальних досліджень на наявність викидів і квазівикидів. Цей 

критерій необхідний для початкового аналізу результатів експериментальних 

досліджень, він необхідний для того, щоб із сукупності отриманих результатів 

видалити чи не враховувати певну кількість результатів, які відрізняються від 

загальної середньої сукупності, тобто є викидами або квазівикидами. Провівши 

оцінку результатів наших експериментальних досліджень, ці значення не 

перевищували критичних, тобто не було викидів та квазівикидів у 

дослідженнях. 
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Головуючий: Ясно, добре. дякую! Шановні присутні, можливо є в когось із 

присутніх запитання? Немає. Тоді скористайтеся – присядьте, будь-ласка. 

Слово надається науковому керівнику, доктору технічних наук, старшому 

науковому співробітнику Ніжнику Вадиму Васильовичу. Я прошу говорити про 

самого здобувача, а не про роботу. 

Науковий керівник, д.т.н., с.н.с. НІЖНИК Вадим Васильович: Так, 

дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, я хочу зазначити, що 

Руслан Володимирович у науковій діяльності, на наукових посадах працює з 

2002 року – більше вже 20 років. І сьогодні вже відмічалося, що він займає таку 

високу посаду, керівник відділу статистики, тобто він для Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій збирає й узагальнює статистику по пожежам; 

має на сьогоднішній день більше 40 наукових праць і більше 35 активних 

участей з тезами доповідей, з офіційними доповідями на науково-практичних 

конференціях. Майже, якщо не кожна, майже кожна дисертаційна робота, 

кандидатська, навіть, докторські деякі розпочинаються в перших своїх розділах 

з аналітичних досліджень статистики, постановки актуальності робляться на 

посилання наукових робіт Климася Руслана Володимировича. До чого це я 

веду, я веду до того, що, як на мене, на сьогоднішній день Руслан 

Володимирович уже досягнув рівня науковця, який може ставити наукові 

завдання, він володіє достатньою кількістю наукових методів (і теоретичних, і 

експериментальних методів), вмілим і вдалим використанням яких він досягає 

розв’язання цих наукових завдань. Тому, я хочу сказати на завершення, на мій 

погляд, він повністю на сьогоднішній день сформований науковець. Дякую. 

Головуючий: Дякую. Можливо до керівника є запитання? Якщо немає, 

будь-ласка, присядьте. Слово надається ученому секретарю для оголошення 

висновку Інституту державного управління та наукових досліджень з 

цивільного захисту та відгуків на автореферат. Прошу. 

Учений секретар: Дякую. Шановні члени ради, в особовій справі є 

висновок установи, в якій виконувалась робота – це Інститут державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту (місто Київ). 
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Висновок установи оформлений як витяг з протоколу розширеного 

наукового семінару науково-дослідного центру протипожежного захисту 

Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту 

№ 29/10 від 29 жовтня 2021 року. 

У цьому висновку відзначається актуальність теми, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, напрямами діяльності. Відзначено особистий 

внесок здобувача в отриманні наукових результатів, їх достовірність та 

обґрунтованість; вказана наукова новизна та практичне значення отриманих 

результатів, апробація основних результатів дисертації, відповідність 

дисертації спеціальності, за якою вона представлена до захисту. 

Наводиться ухвала розширеного наукового семінару науково-дослідного 

центру протипожежного захисту Інституту державного управління та наукових 

досліджень з цивільного захисту, що дисертаційна робота є завершеною 

науковою працею, в якій вирішено актуальну науково-технічну задачу. ЇЇ автор 

має 10 наукових публікацій, в яких висвітлені матеріали дисертації. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей КЛИМАСЯ 

Руслана Володимировича його дисертаційна робота на тему: «Удосконалення 

методу прогнозування припинення та поширення горіння системою 

вогнеперешкоджання на маслонаповнених трансформаторних підстанціях» 

рекомендується для подання до розгляду у спеціалізованій вченій раді з 

урахуванням композиційних, редакційно-стилістичних і технічних правок. 

Ухвала висновку є позитивною. 

Висновок підписали: головуючий розширеного наукового семінару 

науково-дослідного центру протипожежного захисту ІДУ НД ЦЗ, начальник 

науково-організаційного відділу ІДУ НД ЦЗ, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник ЗАПОЛЬСЬКИЙ Леонід Леонідович, і секретар 

семінару, заступник начальника науково-дослідного центру протипожежного 

захисту – начальник відділу нормативно-технічного забезпечення ІДУ НД ЦЗ, 

кандидат технічних наук ФЕЩУК Юрій Леонідович. 
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Щодо відгуків на автореферат. На адресу спеціалізованої вченої ради 

надійшло 7 відгуків на автореферат дисертаційної роботи КЛИМАСЯ Руслана 

Володимировича. Всі відгуки позитивні, але містять окремі зауваження; 

відповіді на зауваження є у Вас у роздатковому матеріалі, з ними можна 

паралельно ознайомитися. З Вашого дозволу, я не буду зачитувати весь текст 

відгуків, а зачитаю лише зауваження, що надійшли на адресу спеціалізованої 

вченої ради. Дякую. 

Отже, перший відгук надійшов від ЧУМАЧЕНКА Сергія 

Миколайовича, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, 

Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора кафедри 

інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки факультету 

автоматизації і комп’ютерних систем Національного університету харчових 

технологій: 

1-ше зауваження) по тексту автореферату, де описується актуальність 

роботи та зміст першого розділу, не зрозуміло, які ще технічні рішення та 

способи дозволяють вирішити завдання щодо обмеження поширення пожежі 

під час аварій на маслонаповнених трансформаторних підстанціях? 

2-ге зауваження) в авторефераті на сторінці 6 йдеться про трансформатори 

з кількістю масла в одиниці …; далі – про габарити маслоприймача, що повинні 

виступати за габарити одиничного устаткування …; однозначно не зрозуміло, 

про що мова. 

Другий відгук надійшов від КУЦЕВИЧА Вадима Володимировича, 

доктора архітектури, професора, Заслуженого архітектора України, завідувача 

кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд Київського 

національного університету будівництва і архітектури: 

1-ше зауваження) із автореферату незрозуміло, чому саме метод кінцевих 

різниць обрано під час апроксимації диференціальних рівнянь; 

2-ге зауваження) в авторефераті на сторінці 12 приводиться визначення 

мінімально необхідного ухилу маслоприймача для відведення масла в аварійну 

ємкість; разом із тим, у роботі відсутні дані щодо максимально допустимого 
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ухилу для забезпечення ефективного зниження температури 

трансформаторного масла. 

Третій відгук надійшов від КЛЮЧКИ Юрія Павловича, доктора 

технічних наук, старшого наукового співробітника, проректора з навчальної та 

методичної роботи Національного університету цивільного захисту України. 

Тут є три зауваження: 

1-ше зауваження) в авторефераті на сторінці 9 зазначено, що визначення 

температури спалаху трансформаторного масла розраховувалося за формулою 

(6), але є сумніви щодо того, чи вірно наведена ця формула, чи вона відповідає 

стандарту? 

2-ге зауваження) в авторефераті зазначено, що за критерій оцінювання 

ефективності системи припинення й обмеження поширення пожежі на 

маслонаповнених трансформаторних підстанціях, обрано температуру спалаху 

трансформаторного масла, хоча відповідно до ДСТУ 8829:2019 

експериментально визначалися й інші показники його пожежної небезпеки, але 

не обґрунтовано, чому обрали саме температуру спалаху; 

3-тє зауваження) з автореферату незрозуміло, які параметри потрібно 

використовувати у якості змінних (кодовані чи дійсні, модель (9)) та значущість 

коефіцієнтів регресії. Окрім того, в авторефераті не наведено обґрунтування 

вибору лінійної моделі або підтвердження гіпотези про її лінійний характер. 

Четвертий відгук надійшов від ГРИГОРОВСЬКОГО Петра Євгеновича, 

доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, першого 

заступника директора Державного підприємства «Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва» (місто Київ): 

1-ше зауваження) з наведених результатів по третьому розділу (сторінки 9-11 

автореферату) не зрозуміло, чи враховувався під час математичного 

моделювання процесу тепломасообміну між трансформаторним маслом і 

гравійною засипкою маслоприймача обмін тепла між маслом і бетоном; 

2-ге зауваження) в авторефераті доцільно було збільшити рисунки, що 

ілюструють графіки залежностей. 
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П’ятий відгук надійшов від СОКОЛЬСЬКОГО Олександра 

Леонідовича, доктора технічних наук, доцента, завідувача кафедри хімічного, 

полімерного і силікатного машинобудування Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»: 

1-ше зауваження) в актуальності теми зазначено, що пожежі на 

трансформаторних підстанціях супроводжуються аварійним розливом масла із 

трансформатора та його загорянням. Тобто особливістю пожеж на 

трансформаторному обладнанні є одночасне виникнення двох послідовних 

пожеж; чи це якась невідповідність? 

2-ге зауваження) в таблиці 2 на сторінці 10 наведено фізичні властивості 

масла для початкових умов числового моделювання, однак температура під час 

процесу змінюється, і вказані параметри можуть також дещо змінюватись. Чи 

враховувались ці залежності під час моделювання? 

3-тє зауваження) в авторефераті на сторінці 18 зазначено, що за 

результатами експериментальних досліджень встановлено, що зниження 

температури трансформаторного масла, що горить, залежно від відстані, яку 

воно проходить від входу у гравійну засипку маслоприймача до маслозбірника, 

описується поліноміальною залежністю 3-го порядку. Але не в повній мірі 

зрозуміло, як масло, що горить, може зменшувати свою температуру без подачі 

в осередок горіння вогнегасних речовин? 

Шостий відгук надійшов від ЦВІРКУНА Сергія Вікторовича, кандидата 

технічних наук, доцента, начальника кафедри організації заходів цивільного 

захисту факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 

захисту України: 

1-ше зауваження) по тексту автореферату (сторінки 7-11) чітко не 

обґрунтовано, які припущення прийнято під час побудови математичної моделі 

дослідження процесу тепломасообміну між трансформаторним маслом і 



 30 

гравійною засипкою маслоприймача при проведенні розрахунків із 

використанням програмного забезпечення FlowVision 2.5.4; 

2-ге зауваження) в авторефераті для покращення сприйняття наведених 

даних доцільно було збільшити рисунок 8 на сторінці 12 (залежність витрати 

масла від ухилу маслоприймача), рисунок 9 на сторінці 15 (схема дослідного 

стенду) та рисунок 12 на сторінці 17 (графік залежності зниження температури 

масла від відстані проходження гравійною засипкою); 

Та останній відгук, сьомий, надійшов від НЕТРЕБИ Андрія 

В’ячеславовича, кандидата фізико-математичних наук, доцента, декана 

факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: 

1-ше зауваження) варто більш детально викласти хід досліджень 

відповідно до об’єкту вивчення процесу тепломасообміну у потоках 

трансформаторного масла у гравійній засипці системи вогнеперешкоджання 

трансформаторної підстанції під час його аварійного зливання, та які їх 

результати; 

2-ге зауваження) в авторефераті не обґрунтовано, чому для обробки 

результатів експериментальних досліджень в якості статистичних критеріїв 

оцінювання їх достовірності застосовували критерії Граббса та Фішера. 

Ще раз наголошую, що всі відгуки, які надійшли на адресу спеціалізованої 

вченої ради, є позитивними! Дякую за увагу. 

Головуючий: Слово надається для відповідей здобувачеві. 

Здобувач: Якщо дозволите, не зменшуючи повагу до кожного, хто надав 

мені відгук, буду, за браком часу, називати тільки прізвища. 

По першому зауваженню ЧУМАЧЕНКА Сергія Миколайовича. За 

результатами проведеного огляду встановлено, що ліквідація аварій на 

маслонаповнених трансформаторних підстанціях досягається застосуванням 

систем пожежогасіння, вогнеперешкоджання чи зливу масла. Найбільш 

поширеним на практиці заходом щодо попередження розвитку таких пожеж є 

встановлення трансформаторів у маслоприймачі. Причому аналіз досвіду таких 
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країн, як США, Ірак, Франція, Великобританія, країн СНД, вказує, що зарубіжні 

підходи аналогічні вітчизняним. 

По другому питанню. Погоджуюся. Запис є некоректним, але це 

тлумачення з Правил улаштування електроустановок, де йдеться про один 

окремий трансформатор або один окремий бак у трансформаторі, заповнений 

маслом. 

По першому питанню КУЦЕВИЧА Вадима Володимировича. Я 

погоджуюся. 

По другому – погоджуюся, такого значення дійсно не наведено. 

Розрахунками встановлено, що ефективний ухил маслоприймача у бік 

маслозбірника має бути в межах від 0,045 м/м до 0,05 м/м. А збільшення ухилу, 

наприклад, до 0,1 м/м може спричинити зростання швидкості потоку масла, що 

може спричинити утворення шару масла на поверхні гравійної засипки. А це, в 

свою чергу, може спричинити його повторне займання через контакт із 

повітрям. 

По першому питанню КЛЮЧКИ Юрія Павловича. У роботі визначення 

показників пожежної небезпеки трансформаторного масла проводилося за 

стандартизованими методами, встановленими в ДСТУ 8829:2019 

Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і 

методи їхнього визначення. Класифікація. В авторефераті формула (6), за якою 

визначалася температура спалаху трансформаторного масла у відкритому тиглі, 

наведена із зазначенням відповідної познаки. В самому ДСТУ 8829 визначення 

температур спалаху та займання рідин проводиться за середнім арифметичним 

значенням температур, отриманих на трьох зразках, із поправкою на 

атмосферний тиск, що розраховується за загальною формулою (3), наведеною в 

підпункті 7.5.4.1. 

По другому зауваженню. Так, основними показниками, що характеризують 

пожежну небезпеку речовин і матеріалів, зокрема для рідин, є група їх 

горючості та температури спалаху, займання, самозаймання, які в даній роботі 

для трансформаторного масла Nytro 11GX визначені за методами, 
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встановленими ДСТУ 8829:2019, що наведено у розділі 4.2 дисертації та 

підтверджено відповідним протоколом випробувань, наведеним у додатку Г. 

Але саме температуру спалаху у відкритому тиглі було обрано за критерій 

ефективності, адже, навіть, за спалаху рідини, що за своїм визначенням є 

полуменевим горінням, що триває 5 с, вже може відбутися, наприклад, 

загоряння сухої рослинності в гравійній засипці маслоприймача. 

По третьому питанню, я погоджуюся. 

По першому питанню ГРИГОРОВСЬКОГО Петра Євгеновича. 

Математична модель ураховувала тепломасообмін між маслом і бетоном. 

По другому питанню, я погоджуюся. 

По першому питанню СОКОЛЬСЬКОГО Олександра Леонідовича. Я 

погоджуюся. Це технічна помилка (малася на увазі аварійна ситуація в роботі 

трансформаторного обладнання, що в подальшому супроводжується його 

розгерметизацією, розливом масла та виникненням пожежі). 

По другому питанню. За умовами моделювання було прийнято, що фізичні 

властивості масла не змінюються, оскільки їх зміна в межах діапазону 

температур від 250 °С до 150 °С впродовж встановленого часу на предмет 

дослідження даної роботи суттєво не впливає. 

По третьому питанню. Під час проходження масла через гравійну засипку 

маслоприймача в його верхніх шарах може спостерігатися полуменеве горіння. 

Проте, при проходженні масла через шари гравійної засипки доступ кисню, що 

необхідний для реакції горіння, блокується. Таким чином, навіть, за 

температури масла в 200-230 °С, що супроводжується його кипінням і горінням 

у верхніх шарах над гравійною засипкою, у нижніх шарах вже спостерігається 

зниження його температури. 

По першому питанню ЦВІРКУНА Сергія Вікторовича. Запропонована 

математична модель ґрунтується на побудові та розв’язанні системи 

диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса. Ліцензійний програмний комплекс 

FlowVision версії 2.5.4 було надано розробниками для безкоштовного 

використання у навчальному процесі. Під час моделювання зроблено 
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припущення, що щебінь має однотипний розмір у ширину близько 35 мм та 

варіативний повздовжній розмір в інтервалі 35-70 мм; ширину 

вогнезагороджувача обмежено 0,5 м; час диференціювання – 15 хв; процес 

проходження масла гравійною засипкою – лінійний; напрям руху потоку масла 

співпадає з напрямом ухилу маслоприймача. 

По другому питанню. Я погоджуюся. 

По першому питанню НЕТРЕБИ Андрія В’ячеславовича. Процеси 

тепломасообміну між трансформаторним маслом і гравійною засипкою 

маслоприймача досліджено шляхом математичного моделювання, проведеного 

у 2 етапи, на першому з яких визначалася геометрична форма потоку масла 

крізь гравійну засипку а на другому – розподіл температур у потоці масла крізь 

щебінь, результати якого наведено у розділі 3.2 дисертації. За результатами 

математичного моделювання встановлено, що трансформаторне масло 

температурою у 250 °С на вході в шар гравійної засипки маслоприймача при 

проходженні через вогнезагороджувач з геометричними розмірами 

1500 мм × 250 мм охолоджується до температури 148 °С. 

Із другим зауваженням, я погоджуюся. Такі обґрунтування приведені у 

розділі 3.2 дисертації. 

Дякую, доповіді на зауваження завершив! 

Головуючий: Які будуть запитання? Немає. Сідайте, будь-ласка. Слово 

надається першому офіційному опоненту, доктору технічних наук, професору 

КОСТЕНКУ Віктору Климентовичу. 

1-й офіційний опонент, д.т.н., професор КОСТЕНКО Віктор 

Климентович: Шановний Голово ради, шановні члени, присутні! Дозвольте 

поздоровити наш Університет з отриманням такого значимого, прогресивного, 

зробленого кроку, що є докторська рада. Мені згадується: з 2006 року ми 

займалися, крок за кроком йшли. Це заслуга і минулих скликань ради, і всього 

колективу Університету; я вважаю, що це дуже достойний крок. Від душі всіх 

нас вітаю і бажаю успіхів! 
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Так, тепер щодо відгуку. Відповідно до вимог та Порядку присудження 

наукових ступенів я підготував відгук, детальний; виявилося, що він займає аж 

9-ть сторінок через один інтервал, якщо почну читати, то 20-25 хв займу 

Вашого часу. Тому завдяки мудрому рішенню, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України Порядку присудження наукових ступенів, відгук був 

завчасно опублікований до широкого обговорення. Тому я скорочу його, якщо 

можна, тільки назву основні положення, детально зауваження та кінцевий 

висновок. 

І так, висновок має актуальність. Не стану зупинятися, бо дуже актуальне 

питання, завдання важливі, хоча потребує подальших, на мій погляд, 

досліджень, розвитку, особливо те, що Василь Васильович говорив щодо 

обстрілів і витікання від течі в корпусі, а й осколкові ураження й інше. Не буду 

далі зупинятися. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій і т.д. також не викликає сумніву. 

Новизна, обґрунтованість та достовірність наукових положень. Також, я 

оцінював, що «вперше», що «подальшого розвитку» і т.д. – обґрунтовано, 

особливих зауважень у мене не викликало. 

Практична цінність результатів і положень і т.д. також на даний час, саме 

припинення пожеж, аварій на трансформаторах – це одне із суттєвих, важливих 

завдань. Тому, ті рекомендації, які дозволяють не тільки капітальні витрати на 

пожежний захист, а й експлуатаційні зменшити, на мій погляд є важливими. 

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. Немає 

зауважень. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, відповідність 

встановленим вимогам оформлення. Тут я коротко описав всі розділи, це 

зайняло кілька сторінок, але я вважаю, що все нормально, на мій погляд. 

Аналіз наукових публікацій та повнота подання основних наукових 

положень. Також достатньо в дисертації, повністю відповідають тим вимогам, 

що висуваються до кандидатських дисертацій сучасними нормами. 
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Рекомендації щодо застосування результатів і висновків дисертації також 

представлені. 

Тому я, з Вашого дозволу, перейду до зауважень. Так, при достатньо 

високому рівні проведених дисертаційних досліджень наявні деякі дискусійні 

рекомендації та зауваження. 

1. У дисертаційній роботі не розглядалися питання впливу зовнішніх 

чинників на процес тепломасобміну між маслом і гравійною засипкою, а саме: 

вітер, опади у вигляді пилу, дощу чи снігу, атмосферний тиск, наявність 

рослинності; хоча їх вплив може бути суттєвим. 

2. У дисертаційні роботі недостатньо інформації щодо фракції щебеню. 

3. У першому розділі дисертації не досліджені питання наявності на таких 

об’єктах систем протипожежного захисту, зокрема, систем пожежогасіння. 

4. У другому розділі дисертації не приділено уваги зональним моделям 

пожежі, як ефективному засобу для описання температурних режимів. Як 

наслідок, незрозуміло – чи могли б вони більш ефективно використовуватися 

під час проведення досліджень? 

5. Із другого та третього розділу дисертації незрозуміло, чому, 

встановлюючи основні компоненти математичної моделі, за модель 

турбулентної динамічної в’язкості (μt) обрано стандартну k-ε модель, а не 

розглянуто, наприклад, реальну k-ε модель чи RNG k-ε модель. 

6. У дисертаційній роботі не визначені межі використання запропонованої 

математичної моделі. Незрозуміло, чи існують обмеження щодо використання 

отриманої у підрозділі 3.3 залежності температури охолодження 

трансформаторного масла, що горить, у маслоприймачі від ширини (d), висоти 

(h) гравійної засипки та ухилу (i)? 

7. У четвертому розділі дисертації недостатня увага приділена розкриттю 

аспектів врахування експериментальної похибки. 

8. У дисертаційній роботі та по тексту автореферату окремі формули не 

мають пояснення одиниць вимірювання фізичних величин (наприклад, 

формули, що описують систему диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса). 
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Висловлені зауваження не знижують цінності дисертаційної роботи та в 

цілому не впливають на загальну позитивну мою оцінку. 

І як загальний висновок, що робота відповідає чисто формальним ознакам, 

має всі елементи, які ми зазвичай приймаємо для кандидатських робіт, вона 

відповідає нормативним вимогам Порядку присудження наукових ступенів. І я 

вважаю, що автор цієї роботи, КЛИМАСЬ Руслан Володимирович, заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

21.06.02 – пожежна безпека. Дякую за увагу. 

Головуючий: Дякую. Слово для відповідей надається здобувачеві на 

зауваження. 

Здобувач: По першому питанню доктора технічних наук, професора 

КОСТЕНКА Віктора Климентовича, я згоден. 

По другому питанню. Фракцію щебеню обрали, виходячи зі встановленої 

Правилами улаштування електроустановок норми щодо засипання дна 

маслоприймача щебенем із частками розміром від 30 мм до 70 мм. 

По третьому питанню. Так, дійсно, такі результати досліджень у першому 

розділі дисертації не наведені, оскільки вплив систем пожежогасіння на 

процеси поширення пожежі на маслонаповнених трансформаторних 

підстанціях не є предметом дослідження зазначеної роботи, але такі 

дослідження можуть бути розглянуті у моїй подальшій науковій діяльності. 

По четвертому питанню, я згоден. 

По п’ятому питанню. Під час вибору параметрів математичної моделі, 

зокрема що враховують турбулентну динамічну в’язкість (μt), застосовано 

підхід від простих до складних моделей. На початковому етапі моделювання 

реалізовано стандартну k-ε модель, що є напівемпіричною моделлю, яка 

ґрунтується на феноменологічному підході та результатах, отриманих 

дослідним шляхом. Результати перевірки даних комп’ютерного моделювання із 

використанням зазначеної моделі порівняно з даними експериментальних 

досліджень показали прийнятну збіжність. У подальших дослідженнях інші 

моделі турбулентності не використовувалися. 
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По шостому питанню. У роботі досліджено залежність температури 

охолодження трансформаторного масла за визначених параметрів, інтервали 

показників яких варіювали: для ширини від 500 мм до 2000 мм; для висоти від 

150 мм до 450 мм; для ухилу від 0,005 м/м до 0,05 м/м, що вказано на 

сторінці 80 дисертації. Для інших параметрів застосування методу подібності є 

некоректним, та потребує проведення додаткових розрахунків. 

По сьомому та восьмому питанню, я також згоден. 

Відповіді на зауваження КОСТЕНКА Віктора Климентовича завершив. 

Головуючий: Дякую. Вікторе Климентовичу, Ви задоволені? 

1-й офіційний опонент, д.т.н., професор КОСТЕНКО Віктор 

Климентович: Задоволений! 

Головуючий: Слово надається другому офіційному опоненту, кандидату 

технічних наук, доценту ВЕСЕЛІВСЬКОМУ Роману Богдановичу. 

2-й офіційний опонент, к.т.н., доцент ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Роман 

Богданович: Доброго дня, шановні присутні, шановні члени спеціалізованої 

ради! Приєднуюся до першого офіційного опонента, вітаю всіх з гарним 

початком роботи: захистом кандидатської дисертації нашого здобувача. 

По суті, хочу також зупинитися на основних положеннях, не буду детально 

зачитувати, говорити, повний відгук був висвітлений і наданий був секретарю 

вченої ради. Безумовно, що дисертаційна робота КЛИМАСЯ Руслана 

Володимировича присвячена актуальній темі – це є розкриття закономірностей 

охолодження та припинення горіння трансформаторного масла залежно від 

параметрів гравійної засипки маслоприймача на даних підстанціях. 

Хочеться сказати, перш за все, що трансформаторні підстанції є важливою 

складовою критичної інфраструктури, які забезпечують електроенергією як 

цивільну інфраструктуру, так і технологічні процеси підприємств. Слід 

відмітити, що близько половини пожеж на трансформаторних підстанціях 

відбувається, як правило, на маслонаповнених трансформаторах. Хочу сказати, 

що аналізував пожежі, які недавно виникли в світі, наприклад, Бостон: 2020 рік, 

трансформаторна підстанція, горіння масла; Австралія, біля Сіднея: 2022 рік; 
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Рівне: 2021 рік; Збараж: 2022 рік; вибух та подальша пожежа на дамбі Гувера в 

США, – тому, безумовно, актуальність не потребує деталізації. Що стосується 

праць наукових, які висвітлені науковцями, слід сказати, що багато праць 

приділені процесам гасіння, протипожежним відстаням, процесам 

автоматичного пожежегасіння, але саме розкриттю закономірностей відведення 

тепла трансформаторного масла за допомогою проходження через 

вогнеперешкоджувач – є мало робіт і таких досліджень. Тому, це також є 

позитивним. 

Наступне, що хотілося б сказати, що на підставі належного обґрунтування 

була сформульована мета, задачі дослідження, які були логічними, 

послідовними та повністю охоплюють ці дослідження, які проведені автором. 

Використано актуальні методи, комплексні методи (аналіз довідкових даних, 

нормативних документів, експериментальні дослідження згідно з чинними 

стандартами проведені, моделювання процесів тепломасообміну за відомими 

моделями), використано метод виявлення розбіжностей у результатах за 

допомогою критерію Фішера, метод планування експерименту, методи 

математичної статистики, які належним чином були обґрунтовані і 

представлені. 

Наукова значимість обґрунтована науковими положеннями, з яких було 

визначено, що зроблено вперше, що було удосконалено та набуло подальшого 

розвитку. 

Практична цінність. Хочеться відмітити, що є відповідні акти 

впровадження в дисертаційній роботі; результати були впровадженні в 

практичну діяльність підприємств, були впроваджені в навчальний процес, 

були використані Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям нашої 

Служби – це є надзвичайно позитивним. Окремо хочеться окреслити, що 

автором було створено експериментальний стенд, який є надзвичайно 

матеріально затратним (якщо я не помиляюся, декілька тон масла треба на 

проведення експерименту). Тобто підготовка є надзвичайно складною і 

трудозатратною. 
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Щодо оцінки змісту дисертації. Хочеться сказати, що присутні: вступ, 

актуальність, всі наукові положення логічно, послідовно побудовано, перший, 

другий, третій розділ – все як належить науково-дослідній роботі. 

Щодо аналізу наукових публікацій та повноти їх висвітлення. 

Дисертаційна робота в повній мірі є висвітленою, опублікованою в 10 наукових 

працях: одна – в міжнародних наукометричних базах, 5 – у фахових виданнях 

України, 4 – це є апробація на науково-практичних конференціях. 

З Вашого дозволу перейду до зауважень, але наперед хочу сказати, що 

вони не зменшують позитивний відгук на роботу, і прикінцеві положення 

зачитаю. 

Отже, зауваження щодо змісту й оформлення дисертації та автореферату. 

1. У дисертації обґрунтовано геометричні параметри гравійної засипки 

системи вогнеперешкоджання трансформаторної підстанції, за яких 

температура трансформаторного масла знижується до безпечної величини – від 

250 °С до 150 °С. Проте незрозуміло, якщо масло при аварійному режимі 

роботи трансформатору буде нагріте, наприклад, до 270 °С, чи будуть 

забезпечені умови його охолодження до 150 °С? 

2. У першому розділі дисертації не висвітлено досвід захисту 

трансформаторних підстанцій по припиненню й обмеженню поширення пожежі 

під час аварій на них іншими технічними рішеннями чи способами гасіння. 

3. У третьому розділі дисертації недостатньо інформації з обґрунтування 

розмірів розрахункової сітки під час моделювання процесу тепломасообміну 

між трансформаторним маслом і гравійною засипкою маслоприймача. 

4. На рисунку 3.11 дисертації (він же рисунок 8 автореферату) наведено 

залежність витрати трансформаторного масла під час проходження гравійною 

засипкою від ухилу маслоприймача. Чітко незрозуміло, що показує цей графік? 

Що відображає червона пряма та синя крива лінії? 

5. У п’ятому розділі дисертації під час оцінювання економічної 

ефективності зміни параметрів гравійної засипки маслоприймачів не зовсім 
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зрозуміло, за рахунок яких показників отримано економічний ефект. Що з чим 

порівнювалося? 

6. З тексту дисертації й автореферату не зрозуміло, яку математичну 

модель було побудовано в роботі: модель тепломасообміну між маслом, що 

горить, та гравійною засипкою; процесу тепломасообміну між 

трансформаторним маслом і гравійною засипкою маслоприймача; процесу 

проходження трансформаторного масла через вогнезагороджувач; чи модель 

процесу тепломасообміну у потоках трансформаторного масла у гравійній 

засипці системи вогнеперешкоджання трансформаторної підстанції. 

Незважаючи на зазначені зауваження та недоліки, загальна оцінка роботи є 

позитивною. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота КЛИМАСЯ Руслана 

Володимировича на тему: «Удосконалення методу прогнозування припинення 

та поширення горіння системою вогнеперешкоджання на маслонаповнених 

трансформаторних підстанціях» відповідає паспорту спеціальності 21.06.02 – 

пожежна безпека. Зміст автореферату відповідає змісту роботи. Публікації 

повною мірою відображають результати досліджень. Робота є завершеним 

науковим дослідженням, яка вирішує актуальне науково-прикладне завдання, 

що було озвучено. За рівнем наукової новизни, якістю проведених досліджень, 

достовірністю й обґрунтованістю сформульованих висновків, теоретичною та 

практичною цінністю дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 

13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 (зі змінами) від 24.07.2013 року, та 

«Вимогам до оформлення дисертації», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 року, а її автор, КЛИМАСЬ Руслан 

Володимирович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. 

Головуючий: Дякую. Є запитання до Романа Богдановича? Немає, все 

зрозуміло. Добре, дякую. Слово надається для відповідей на зауваження 

здобувачеві. 
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Здобувач: З першим, другим та третім зауваженням кандидата технічних 

наук, доцента ВЕСЕЛІВСЬКОГО Романа Богдановича, я погоджуюся. 

По четвертому зауваженню. Графік відображає визначення мінімально 

необхідного ухилу для умов експерименту, що варіює у межах від 0,045 м/м до 

0,05 м/м. Такий ухил забезпечує ефективне відведення масла в аварійну ємність 

упродовж нормативного часу, а також забезпечує зменшення площі можливої 

пожежі. Червона лінія – це витратна характеристика проходження масла 

маслоприймачем без засипки при нормованому ухилі, а синя лінія – це витратна 

характеристика проходження масла через гравійну засипку при зміні ухилу. 

Умови ефективного проходження масла гравійною засипкою маслоприймача 

досягаються при улаштуванні ухилу в 0,045 м/м, що відповідає початковій 

витраті (Q) в 3 л/с, що визначена експериментально для нашого створеного 

стенду. Тобто графік характеризує гідравлічні випробування створеного 

експериментального стенду при зміні ухилу лотка. 

По п’ятому зауваженню. Економічний ефект по суті зводиться до об’єму та 

вартості щебеню чи гравію (працевитратам по роботам, пов’язаним із його 

збирання із маслоприймача, перевезенням, миттям, сушкою, засипанням назад 

до маслоприймача), що заповнюються по всій площі маслоприймача, та об’єму, 

необхідного для зниження температури масла від 250 °С до 150 °С за 

мінімальних розмірів гравійної засипки шириною 1500 мм і висотою 250 мм та 

ухилу маслоприймача 0,05 м/м. Різниця вартості між завантаженням повної 

площі маслоприймача та мінімально необхідної кількістю і складатиме 

економічний ефект. 

По шостому питанню. У ході виконання дисертаційних досліджень 

розроблено математичну модель процесу тепломасообміну у потоках 

трансформаторного масла у гравійній засипці системи вогнеперешкоджання 

трансформаторної підстанції під час пожежі, що і зазначено у сформульованих 

висновках дисертаційної роботи. Дякую. 

Відповіді на зауваження ВЕСЕЛІВСЬКОГО Романа Богдановича завершив. 

Головуючий: Ви задоволені? 
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2-й офіційний опонент, к.т.н., доцент ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Роман 

Богданович: Так, дякую! 

Головуючий: Будь-ласка, присядьте. 

Шановні члени спеціалізованої вченої ради, присутні, ми переходимо до 

обговорення дисертаційної роботи. 

Згідно з діючим Положенням в обговоренні мають взяти участь члени ради 

– доктори наук зі спеціальності 21.06.02 – всі тут присутні; і всі бажаючі: члени 

ради, присутні тут при бажанні можуть виступити. Хочу нагадати, що 

виступаючі повинні обов’язково встановити рівень теоретичної підготовки 

здобувача, його особистий внесок у розв’язання наукової задачі чи у вирішення 

конкретного наукового завдання, обізнаність здобувача з результатами 

наукових досліджень інших учених із зазначених у дисертації наукових 

проблем чи наукових завдань та їх рівень порівняння з результатами наукових 

досліджень здобувача. 

Я думаю, що все зрозуміло. Будь-ласка, бажаючі виступити. Я не обмежую 

представників іншої спеціальності у виступах. Євгене Володимировичу маєте 

бажання, то будь-ласка. 

Д.т.н., професор МАРТИН Євген Володимирович: Виконане наукове 

дослідження має безперечно важливе практичне значення і в ньому одержані 

нові наукові положення, результати в галузі пожежної безпеки. Нам подано 

автореферат, доповідь, яку виголосив здобувач, його відповіді за матеріалами 

доповіді, на питання обох опонентів – вказує, що перед нами досвідчений 

фахівець в цій галузі. Хочу сказати, що в цій роботі чисто об’єктивно, на мою 

думку, розташовані теоретичні і практичні дослідження. І практичні 

дослідження, знову-таки об’єктивно, привалюють над теоретичними, які 

використані для оброблення експериментальних досліджень. Це чисто 

об’єктивно, так мусить бути. І, слухаючи цю роботу, ознайомившись із цим 

авторефератом, хочу сказати, якщо говорити про перспективу досліджень, то 

тут тільки висловлена незначна частина того, що потрібно зробити в цій галузі, 

зокрема для трансформаторних підстанцій, особливо, враховуючи їх 
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потужність. Адже, чим вища потужність, тим, ми знаємо, більшу площу 

споживачів обіймають оті енергосистеми з тими трансформаторами. Ту 

важливість такої роботи особливо для високопотужних і високовольтних 

трансформаторних підстанцій важко переоцінити. Параметри, які тут вказані по 

доповіді, по питаннях, такі як температура потоку масла, розміри поперечного 

перерізу потоку масла, також мені здається тут має місце вплив частинок 

гравію, і не тільки (може бути інший предмет), вони сукупно складають виміри 

багатовимірного фазового простору. І, коли я тут запитав про 3D-модель, якщо 

вона однозначна (в одному такому прикладі тільки використана), якщо її 

ширше використати, враховуючи можливості таких потужних математичних 

редакторів типу MATLAB, є такий редактор 3dsMax, який багато чого вміє, і 

якщо це врахувати, ті параметри, то вийде якраз ота гіперповерхня з отими 

параметрами, які я сказав, але можливо я сказав не всі, при яких буде ота 

поверхня біфуркацій, про яку питав уже Володимир Мірчович, коли 

закінчиться гасіння. То буде частинний випадок вашої поверхні. Тому тут, я 

вважаю, перспективи безкінечні. Доводиться Вам тільки побажати наснаги, 

здоров’я і миру, для того, що б ми то все разом вирішили, і далі ті задачі. 

Дякую, я буду голосувати «за». 

Головуючий: Дякую. Хто бажає ще виступити? Володимир Мірчович 

Баланюк, доктор технічних наук. 

Д.т.н., доцент БАЛАНЮК Володимир Мірчович: Дякую, я в двох словах 

буквально. На даний час ця робота є дуже актуальна. Я вважаю, що Ви її 

повинні активно просувати власне на об’єктах енергетики, враховуючи 

ситуацію, яка склалася. Можливо, скажімо так, наукова сторона – це є завжди 

наукова сторона, але практика – вона завжди трошки відрізняється від наукової 

сторони, від наукових досліджень. І відповідно, напевне, люди, наші 

енергетики, які власне зараз активно відновлюють систему, вони би Вам 

можливо і більше щось би підказали щодо подальшого вдосконалення цієї 

Вашої установки, яка (видно на всіх оцих відео, фотографіях) ефективно працю 
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і зараз, як ніколи, була би затребувана. Так, робота є актуальна; актуальність – 

це основний критерій, по якому присуджують Вам наукове звання. Дякую. 

Головуючий: Дякую. Хто ще бажає? Давайте активніше, я Вас прошу. 

Роман Святославович, будь-ласка, доктор технічних наук. 

Д.т.н., доцент ЯКОВЧУК Роман Святославович: Шановний пане 

Голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради. Ви знаєте, я думаю, що 

коли Руслан Володимирович розпочинав свої дисертаційні дослідження, він, 

напевне, ще до кінця не усвідомлював ту всю актуальність тієї проблеми, яку 

ми сьогодні заслуховуємо, тому що в сучасних умовах військово-політичної 

ситуації в країні, коли ворог завдає ударів по нашим об’єктам критичної 

інфраструктури, а особливо зараз, останнім часом – по об’єктам енергетичної 

критичної інфраструктури, ми маємо, безумовно, актуальну тему, яку ми 

сьогодні заслухали. Мені особисто сподобалася доповідь здобувача. Я побачив 

перед собою сформованого науковця, який має величезний практичний досвід 

роботи (ми чули, що з 2002 року Руслан Володимирович займає різні посади, 

наукові посади). Безумовно, він володів матеріалом, відповіді на питання, які 

йому задавали, він на них відповідав, поводився достойно. Побачили, крім 

теоретичної складової, можливість практичного застосування і впровадження 

результатів дисертаційного дослідження. Ті запитання, а також пропозиції, 

зрозуміло, що не дозволять Руслану Володимирову зупинятися на тому рівні, 

тому що в ході дискусії відкривалися різні питання, які ще потребують 

додаткового вивчення. Безумовно, я буду підтримувати ту роботу і всіх членів 

закликаю. Дякую. 

Головуючий: Дякую. Тарас Миколайович Шналь, доктор технічних наук. 

Д.т.н., доцент ШНАЛЬ Тарас Миколайович: Я теж хотів відзначити 

високий рівень підготовки здобувача, безперечно видно його фаховість, 

компетентність, як фахівця в тій галузі, і саме фаховість і компетентність, як 

сформованого науковця. Коли йдеться про роботу, теж хотів би зазначити, 

робота справляє дуже позитивне враження, особливо з точки зору побудови 

самої роботи. Дуже приємно, що бачимо тут експеримент, багато робіт є, де, 
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нажаль, бракує експерименту, тут є чудовий експеримент, поставлений; власне 

висновки в цій роботі базуються на проведенні експерименту, що теж власне 

викликає повагу й є дуже позитивним. Що мені власне тут не бракує, ми ж 

розуміємо – є керівник, здобувач, і це їхнє право; мені здається, що б більше 

інформації почерпнути власне із геометрії полум’я, випромінювання … Хоча 

буде чим займатися на майбутнє. Я підтримую, буду голосувати «за». 

Головуючий: Дякую. Будь-ласка, Олег Богданович Зачко, доктор 

технічних наук, професор. 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: Шановні колеги, вся суть 

дискусії зводиться, як Василь Васильович зачитав положення, – три питання 

відповісти. Перше: чи є робота? Однозначно, це науково-прикладна робота, 

актуальна; і це є аксіомою, яка не потребує доведення. Друге, про теоретичну 

підготовку: чи є здобувач? Так, а то можна було взагалі по роботі присудити 

ступінь: робота є – давайте присуджуємо. Однозначно: були питання-відповіді. 

Здобувач показав володіння як термінологічною базою, так і власне 

предметною областю. Третє питання: а на тій роботі ми крапку ставимо, чи 

вона має перспективи, якійсь розвиток? В сучасних умовах воєнних загроз 

однозначно всі наступні роботи по даному напрямку, вони будуть – вихідна 

точка, будуть отримані результати Руслана Володимировича. От з тих позицій я 

буду голосувати «за». Але, для протоколу, без зауважень так не може бути. Є 

певні неточності у формулюванні новизни, які в принципі однозначно не 

применшують наукову значимість, але це власне робота не Руслана 

Володимировича, а спецради, яка має поправити проєкт висновку, бо якщо ми 

приймемо все за основу – значить рада не працювала. Тому в обговоренні 

проєкту висновку, ми обов’язково повернемося до цього. Дякую. Я буду 

голосувати «за». 

Головуючий: Дякую. Ну і ще один член нашої ради, який підтримує 

спеціальність «пожежна безпека», доктор сільськогосподарських наук, професор 

Кузик Андрій Данилович. 
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Д.с.-г.н., професор КУЗИК Андрій Данилович: Я безумовно підтримую 

роботу Руслана Володимировича, яка є цілком завершеною, яка розв’язує 

актуальне наукове завдання, яке сьогодні, як вже зазначали в усіх доповідях, 

зараз проявилося в наших умовах війни. Я думаю, що ця робота є така досить 

класична, тому що тут є і математичне моделювання, й обчислювальний 

повнофакторний експеримент, і експериментальні дослідження, і узгодженість 

їх; тобто тут все гарно побудовано, взаємозв’язано, один розділ з іншим, що 

цілком відповідає всім вимогам і правилам. Є наведені висновки, які теж 

співзвучні з метою і завданнями досліджень, тобто тут в тих межах, що 

стосується, автор висловлював все цілком гаразд. Звичайно, що робота 

зачепила лише одну якусь вузьку задачу, яка могла би бути в принципі 

проблемою, якщо би автор трошки вийшов за межі своїх завдань досліджень, 

ну і дослідив ще, наприклад, такі речі, які би я зараз хотів згадати чисто в якості 

побажань. Наприклад, швидкість витікання – тому що від неї очевидно 

залежить цей процес; також вологість шару гравію – тому що теж вологість 

обов’язково не є нульова, тобто я розумію, що якась є, але вона може мінятися 

в залежності від погодних умов; нагрівання від полум’я – про це трошки вже 

теж говорили, тому що в експерименті воно було, в моделі тільки температурні 

залежності. Ну і також побажати, що б не бути обмеженими нормативними 

документами, тому що Ви як науковець маєте розуміти, що саме Ви покликані 

створювати й удосконалювати саме ці нормативні документи (а от сказано: 

гравій, наприклад, такий стандартизований чи нормований, то це не є добре, 

може там недобре, може на нинішній час треба по-іншому). Ну от в такому 

плані я сказав би побажання, але це напевно вже будуть результатами 

подальших досліджень. А так, в цілому, як я вже з цього починав, я підтримую 

цю роботу. Дякую. 

Головуючий: Дякую, Андрію Даниловичу. 

Я, як підтримуючий так само цю спеціальність, декілька слів хочу сказати. 

Я здобувача вже знаю більше 15 років, я бачу його ріст і, я так думаю, вже 

давним-давно він перезрів, вже давно-давним треба було захистити 
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кандидатську і братися вже за інші дослідження. Робота виконана класично: тут 

є і теоретичні дослідження, тут є дослідження експериментальні, які дають цій 

роботі великий плюс (експериментальні дослідження). Ми бачили, що здобувач 

достойно доповідав, відповідав на питання, розбирається в об’єкті, предметі 

досліджень, що він досліджував і що він робив. Тому, я думаю, що нам буде не 

соромно, як казав Анатолій Васильович, проголосувати за те, що б присудити 

науковий ступінь кандидата технічних наук. Якщо би ця робота доповідалася 

трошки пізніше, звичайно ми більше, напевне, на науковому семінарі 

поставили задач, враховуючи ту актуальність, яка виникла зараз з 

трансформаторними підстанціями. Ну, напевне, я для себе би зробив декілька 

таких запитань, завдань, які стосуються пожежегасіння. Але, я думаю, що 

кандидатська робота не може вирішити всіх завдань, в одній кандидатській все 

вирішити. Тому, я думаю, що наступні дослідники, які будуть досліджувати 

пожежну безпеку трансформаторних підстанцій, це врахують. Я, навіть, для 

себе деякі завдання, які стосуються вирішення трансформаторних підстанцій 

сьогодні так само намітив і думаю, що над цим будемо працювати. Тобто 

робота є жива, вона на цьому не закінчується, тому сам буду голосувати «за» й 

інших закликаю до того, щоб підтримати цю роботу. 

Шановні колеги, далі по сценарію ми даємо прикінцеве слово нашому 

здобувачеві, а далі вже будемо працювати далі. 

Здобувач: Дякую, пане Голово. По-перше, хочу подякувати спеціалізованій 

вченій раді Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за 

можливість представити результати своєї дисертаційної роботи такому 

поважному зібранню та за задані Вами запитання. По-друге, хочу подякувати 

офіційним опонентам, Костенку Віктору Климентовичу, Веселівському Роману 

Богдановичу, за те, що ознайомилися з моєю дисертаційною роботою та надали 

слушні зауваження до неї. В подальшій своїй науковій діяльності я буду 

дотримуватися цих порад. А нам усім хочу побажати міцного здоров’я та 

мирного неба над головою. Ще раз усім щиро дякую! Дякую за увагу. 
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Головуючий: Дякую. Для проведення таємного голосування необхідно нам 

вибрати лічильну комісію. Пропонується включити до складу комісії: доктора 

сільськогосподарських наук КУЗИКА Андрія Даниловича, доктора технічних 

наук ШНАЛЯ Тараса Миколайовича та доктора технічних наук ЯКОВЧУКА 

Романа Святославовича. 

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. «Проти»? «Утрималися»? Немає. 

Я прошу приступити членів нашої лічильної комісії до таємного голосування. 

Оголошується перерва до 10 хвилин [відбувається таємне голосування]. 

Головуючий: Шановні колеги, вже готові результати нашого голосування. 

Тому слово надається голові лічильної комісії КУЗИКУ Андрію Даниловичу. 

Голова лічильної комісії: Шановний пане Голово, шановні члени 

спеціалізованої вченої ради та присутні! Дозвольте оголосити протокол 

засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою Д 35.874.01 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій. 02 грудня 2022 року. Склад обраної 

комісії: КУЗИК Андрій Данилович, ШНАЛЬ Тарас Миколайович, ЯКОВЧУК 

Роман Святославович. Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному 

голосуванні щодо присудження КЛИМАСЮ Руслану Володимировичу 

наукового ступеня кандидата технічних наук. Склад спеціалізованої вченої 

ради затверджений у кількості 13 осіб. До складу спеціалізованої вченої ради 

додатково не залучалося осіб з правом вирішального голосу. Були присутні на 

засіданні 12 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 6 докторів наук за 

профілем розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів – 12. Залишилося 

нерозданих бюлетенів – 1. Виявлено в урні бюлетенів – 12. Результати 

голосування про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук 

КЛИМАСЮ Руслану Володимировичу. Подано голосів «за» – 12, «проти» – 

немає, недійсних бюлетенів – немає. Підписи членів лічильної комісії. Дякую. 

Головуючий: Чи є запитання до голови лічильної комісії? Немає. Хто за те, 

щоб затвердити протокол лічильної комісії? Прошу голосувати. Хто «за»? 

«Проти»? «Утрималися»? Немає. Одноголосно! 
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Приступаємо до обговорення проєкту висновку ради. Проєкт висновку 

розданий членам ради. В кого є зауваження? Будь-ласка. 

Д.т.н., професор ЗАЧКО Олег Богданович: По другій: найсуттєвіші 

наукові результати. Взагалі, є формулювання ще старі ВАКівські, які дійсні, як 

формулюється науковий результат, наукова новизна. Там є три рівні. Перший 

рівень – це науковий результат. От ми бачимо перше, я би так сформулював: не 

«використовуючи», а от «розроблена математична модель» – це є результат. 

Другий рівень – сформулювати чим вона унікальна, «встановив залежність 

температури охолодження…» і т.д., це є добре. А третій рівень – корисний 

результат розвитку, що це дає. Тому що, як на мене, багато питань виникне, 

якщо просто «має вигляд рівняння»; це в текст дисертації і т.д., а от в тих 

пунктах: результат, унікальність результату і що це дає. Нормальний варіант – 

це вийти на якісь показники ефективності: зменшити, знизити, і т.д. Якщо би ці 

два пункти переробити, але це вже в робочому порядку, зараз ми цього не 

сформулюємо. І результат, от «запропонував удосконалені теоретичні підходи 

оцінювання умов …» – воно не розписується, що тут зроблено, ні унікальність, 

ні що це дає. Тобто, кожен пункт що б був: результат науковий, унікальність і 

що воно дає. Дякую. 

Головуючий: Дякую. Хто ще бажає? Будь-ласка. Ви хотіли щось? Хто ще 

бажає щось сказати? Якщо немає більше бажаючих виступити, у мене є таке 

побажання: врахувати те, що сказав Олег Богданович, і в робочому порядку 

внести туди доповнення, у висновок. І тоді ми можемо за це голосувати. Я 

пропоную прийняти наступну ухвалу ради. Чи є ще якісь доповнення? Це дуже 

важливо, ми повинні вказати у пунктах наукової новизни суттєві результати, які 

отримані, де їх можна використати, і яка їх важливість для науки. Дійсно, 

простіше, але і для експерта, і для всіх це буде більш суттєвіше, коли буде 

видно зразу, що ми попрацювали і, дійсно, не формально підійшли до цього 

питання, до розгляду цього питання. 

Пропонується наступна ухвала ради: 



1. На основі публічного захисту дисертації «Удосконалення методу 

прогнозування припинення та поширення горіння системою 

вогнеперешкоджання на маслонаповнених трансформаторних підстанціях» та 

таємного голосування: «за» -  12 «проти» -  немає; «недійсних бюлетенів» -  

немає, присудити КЛИМАСЮ Руслану Володимировичу науковий ступінь 

кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.02 -  пожежна безпека.

2. Матеріали по захисту направити у ДАК МОН України для контролю та 

затвердження.

Чи є до цього проекту ухвали зауваження, пропозиції? Немає. Хто «за»? 

«Проти»? Одноголосно!

Ну і тепер, чи є зауваження по процедурі проведення засідання або якісь 

пропозиції? Немає. Дякую.

Шановні колеги, а тепер дозвольте мені вже офіційно (ми вже прийняли 

ухвалу, проголосували, прийняли рішення) привітати від імені всієї нашої 

спеціалізованої вченої ради Руслана Володимировича з присудженням 

наукового ступеня кандидата технічних наук. В добру путь!

Здобуеач: Дякую. Дякую всім, хто мене вислухав, дякую за підтримку.

Головуючий: І, ми завершили.

Г олова

спеціалізованої вченої ради Д 35.874.01 Василь КОВАЛИШИН

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.874.0 Дмитро КОБИЛКІН


