
Наукова діяльність кафедри безпеки життєдіяльності 
 
 
 

 

Биков Валентин Іванович 
Галузі наукових інтересів тертя та змащування, динаміка гірничих і гірничо-збагачувальних 

машин, прилади точної механіки, безпека життєдіяльності, охорона 

праці. 

Тема докторської дисертаційної 

роботи 

«Разработка научных основ формирования нагрузок в 

изнашивающихся узлах дробильно-измельчительного оборудо-

вания для повышения их долговечности» 

Спеціальність 05.05.06 «гірничі машини» рік захисту та тема дисертації 

Теми наукових досліджень  Удосконалення процесу викладання дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» у вищих закладах освіти.  

 Дослідження технології виготовлення автоматизованих 

засобів екологічного контролю при проведенні аварійно-

рятувальних робіт в місцях дислокації військових 

формувань. 

 Визначення теплопровідності теплозахисних матеріалів за 

допомогою багатокритеріальної оптимізації. 

 Вимоги безпеки до вогнегасників для рятувальних 

підрозділів. 

Напрями наукової діяльності зі 

студентами 

 Аварія на ЧАЕС - довготривалі медичні та екологічні 

наслідки. 

 Сучасні проблеми епідемічної безпеки в світі. 

 Сучасні технології маніпулювання масовою свідомістю 

людей. 

Наукове та науково-технічне 

співробітництво 

 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України. 

 Інститут державного управління у сфері ЦЗ. 

 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 

 Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Черкаської області. 

 Рада з питань безпечної життєдіяльності населення м.Черкаси. 

Інформація про науково-дослідні 

роботи 

В період  з  1.06.2004р. до 31.12.2004р. була виконана науково-

дослідна робота: «Розробка методу зниження енергії віддачі 

потужних переносних імпульсних вогнегасників». 

В період з 2005р. до 2007р. була виконана науково-дослідна 

робота за держзамовленням «Розробка принципів побудови 

переносних імпульсних вогнегасників для професійних 

рятувальників», № 0105U003057. 

Кількість наукових та методичних 

праць 

понад 310 наукових та методичних праць 

Кількість патентів 43 авторських свідоцтв і патентів 

http://uapatents.com/patents/bikov-valentin-ivanovich 

Наукове керівництво Науковий керівник 14 кандидатських дисертацій та науковий 

консультант 4 докторських дисертацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uapatents.com/patents/bikov-valentin-ivanovich


Ротте Сергій Вікторович 
Галузь наукових інтересів п’єзокерамічні перетворювачі, медична техніка (засоби відновлення 

слуху), утилізація відходів. 

Тема дисертаційної роботи «Вдосконалення асиметричних біморфних випромінюючих 

п’єзокерамічних перетворювачів» (кандидатська дисертація)  

Спеціальність 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем 

керування 

Теми наукових досліджень  Методи та прилади реабілітації людей.  

 Методи і засоби забезпечення безпеки життєдіяльності.  

 Впровадження прогресивних методів навчання у вузах. 

Напрями наукової діяльності зі 

студентами 

 Підвищення безпеки праці.  

 Історія розвитку засобів пожежогасіння. 

 Вплив об’єктів сучасного середовища на організм людини. 

 Аналіз безпечності і доцільності вживання вітамінних 

препаратів.  

 Аналіз потенційних загроз, що імовірні внаслідок масового 

застосування антибіотиків. 

 Сучасні засоби індивідуального захисту на будівництві. 

 Методи підвищення надійності будівельних конструкцій. 

 Стратегія виживання на сучасній фірмі. 

 Дослідження сучасних наукових розробок з безпечного 

клонування. 

 Психотронна зброя. 

Наукове та науково-технічне 

співробітництво 

 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України. 

 Криворізький національний університет. 

Інформація про науково-дослідні 

роботи 

"Створення континуальных механіко-математичних моделей і 

основ аналізу функціональних параметрів і синтезу шаруватих 

п'єзоелектричних перетворювачів" (держ. р. № 197V015160) 

Кількість наукових та методичних 

праць 

Понад 40 наукових та методичних праць 

Кількість патентів 54 патенти 

Інформація про розробки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uapatents.com/2-19643-elektroakustichnijj-peretvoryuvach.html#formula


Гайова Юлія Юріївна 
Галузі наукових інтересів екологічна безпека України, біомоніторинг, фітоіндикація, 

дослідження природно-заповідного фонду, ботанічних, екологічних 

та геологічних особливостей території України, вплив отруйних 

рослин на безпеку людини. 

Тема дисертаційної роботи «Диференціація рослинного покриву Черкасько-Чигиринського 

геоботанічного району» 

Спеціальність 03.00.05 - ботаніка 

Теми наукових досліджень 1. «Sequence a multitude of DNA markers from three cellular 

compartments for analyze  and estimate phylogenetic diversity from 

robust phylogenies»  

2. «Дослідження антропогенно трансформованих  фітосистем: 

сучасний стан, оцінка адаптивного потенціалу та перспективи 

рекреаційного використання» 

3. «Дослідження фітосистем: сучасний стан, перспективи 

збереження, відтворення та використання» 

4. «Філогенетичне різноманіття покритонасінних рослин 

екосистем світу» 

Напрями наукової діяльності зі 

студентами 

 Захворювання, які викликаються факторами оточуючого 

середовища. Методи профілактики.  

 Вплив харчування на життєдіяльність людини. Споживчі 

властивості та поєднання харчових продуктів. Вимоги до 

якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і 

супутніх матеріалів.  

 Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. 

Утворення токсичних речовин у процесі приготування 

продуктів. Зберігання продуктів та їх обробка. Види та 

класифікація забруднювачів харчових продуктів.  

 Харчові добавки як небезпечні забруднювачі.  

 Пестициди, їх токсичність. Наслідки забруднення харчових 

продуктів пестицидами, стимуляторами росту та іншими 

хімічними речовинами, що застосовуються в сільському 

господарстві. 

 Важкі метали у продуктах харчування. Токсична дія важких 

металів.  

 Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах 

радіаційного забруднення. 

Наукове та науково-технічне 

співробітництво 

 Університет штату Небраска в м. Омаха. Тема спільних 

наукових досліджень: «Sequence a multitude of DNA markers 

from three cellular compartments for analyze  and estimate 

phylogenetic diversity from robust phylogenies». 

 Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу 

НАН України. Тема спільних наукових досліджень: 

«Дослідження антропогенно трансформованих  фітосистем: 

сучасний стан, оцінка адаптивного потенціалу та перспективи 

рекреаційного використання». 

 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії 

наук України. Тема спільних наукових досліджень: 

«Дослідження фітосистем: сучасний стан, перспективи 

збереження, відтворення та використання». 

 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Фальц-Фейна 

Національної академії аграрних наук України. Тема спільних 

наукових досліджень: «Філогенетичне різноманіття 

покритонасінних рослин екосистем світу». 

Кількість наукових та методичних 

праць 

Понад 42 наукові та методичні праці 

 

 

 

 



Кожем’якін Олексій Сергійович 
Галузі наукових інтересів методика викладання дисциплін з напряму безпеки життєдіяльності 

людини в вищих навчальних закладах, дослідження проблем 

глобальної безпеки, психофізіологічної безпеки. 

Тема дисертаційної роботи «Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього 

фахівця гуманітарного напряму в процесі вивчення дисципліни 

безпека життєдіяльності». 

Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 

Теми наукових досліджень Методологічні аспекти професійної підготовки студентів вищих 

навчальних закладів з дисциплін напряму «Безпека 

життєдіяльності». 

Проводиться вдосконалення методики викладання нормативної 

дисципліни "Безпека життєдіяльності", яка викладається у вищих 

навчальних закладах. Розробляються принципи формування нової 

культури безпеки у суспільстві за допомогою дисципліни "Безпека 

життєдіяльності". Вивчаються та аналізуються різноманітні 

методики викладання дисциплін з метою більш ефективного 

набуття студентами знань та їх практичного втілення. 

Напрями наукової діяльності зі 

студентами 

 проблеми світової глобальної безпеки; 

 небезпека втручання та керування природними процесами 

в земних сферах; 

 проблема виживання людини під час та після регіональної 

або глобальної катастрофи; 

 проблема подолання найпоширеніших хвороб людства; 

 небезпека керування психофізіологічними процесами в 

організмі людини за допомогою технічних пристроїв. 

Наукове та науково-технічне 

співробітництво 

 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 

України. 

 Інститут державного управління у сфері ЦЗ. 

 Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького 

 Навчально-методичний центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Черкаської області. 

Інформація про науково-дослідні 

роботи 

В період з 2005р. до 2007р. була виконана науково-дослідна 

робота за держзамовленням «Розробка принципів побудови 

переносних імпульсних вогнегасників для професійних 

рятувальників», № 0105U003057. 

Кількість наукових та методичних 

праць 

понад 90 наукових праць та навчально-методичних видань 

Кількість патентів  Патент №29698А Україна, МКВ А62С13/00. Вогнегасна 

міна / Захматов В.Д., Бондаренко Л.І., Шкарабура М.М., 

Кожем’якін О.С., Цікановський В.Л. Опубл. 15.11.2000. 

http://uapatents.com/5-29698-vognegasna-mina.html 

 

 Патент №39799А Україна, МКВ А62С3/00. Імпульсний 

вибуховий конусний вогнегасний пристрій /Кожем’якін 

О.С., Цікановський В.Л. Опубл. 15.06.2001. Бюл. №5. – 2с. 

http://uapatents.com/2-39799-impulsnijj-vibukhovijj-konusnijj-

vognegasnijj-pristrijj.html 

 

 Патент №39249 Україна, МПК: G08B 25/00. Автоматична 

протипожежна імпульсна система /Кожем’якін О.С. // 

Опубл. 15.06.2001. 

http://uapatents.com/2-39249-avtomatichna-protipozhezhna-

impulsna-sistema.html 
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Цікановський Володимир Леонідович 
Галузі наукових інтересів  розробка імпульсних систем пожежогасіння для професійних 

рятувальників та дослідження їх тактико-технічних 

характеристик;  

 дослідження сучасних систем захисту від шуму;  

 розробка адаптивного інформаційного забезпечення для 

побудови індивідуальних систем безпеки громадян. 

Тема дисертаційної роботи «Розробка переносного вогнегасника для професійних 

рятувальників». 

Спеціальність 21.06.02 - пожежна безпека. 

Теми наукових досліджень Розробка переносного вогнегасника для професійних 

рятувальників. Розробляються принципи побудови переносних 

імпульсних вогнегасників для професійних рятувальників, які 

забезпечать: нові тактичні можливості; істотне підвищення 

потужності цих пристроїв;  відповідність їх міжнародним вимогам 

безпечної експлуатації; універсальність; високу швидкість та 

зручність їх перезаряджання; надійність конструкції; простоту в 

технічному обслуговуванні;  невисоку вартість. 

Інформація про розробки.pdf 

Напрями наукової діяльності зі 

студентами 

 Експериментальне дослідження діелектричних властивостей 

матеріалів, які найчастіше знаходяться в ланцюгу проходження 

струму через організм людини. 

 Підготовка населення України до виживання в умовах 

військового конфлікту. 

 Експериментальні дослідження вогнестійкості сучасних 

оздоблювальних матеріалів, що застосовуються для утеплення 

будинків.  

 Аналіз ефективності сучасних систем безпеки автомобілів. 

 Сучасні системи евакуації з висотних будівель. 

 Аналіз сучасних технічних пристроїв, які використовуються для 

запобігання викраденню людини. 

 Сучасні підходи до надання невідкладної медичної допомоги. 

 Дослідження небезпек пов’язаних з використанням мережі 

«Internet». 

 Моделювання звукоізолюючої спроможності корпусу 

обладнання з вентиляційними отворами. 

Наукове та науково-технічне 

співробітництво 

 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України. 

 Інститут державного управління у сфері ЦЗ. 

 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 

 Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Черкаської області. 

 Рада з питань безпечної життєдіяльності населення м.Черкаси. 

Інформація про науково-дослідні 

роботи 

В період  з  1.06.2004р. до 31.12.2004р. була виконана науково-

дослідна робота: «Розробка методу зниження енергії віддачі 

потужних переносних імпульсних вогнегасників». 

В період з 2005р. до 2007р. була виконана науково-дослідна 

робота за держзамовленням «Розробка принципів побудови 

переносних імпульсних вогнегасників для професійних 

рятувальників», № 0105U003057. 

Кількість наукових та методичних 

праць 
понад 70 наукових праць та навчально-методичних видань 

Акти впроваджень Два акти впровадження результатів наукових досліджень. 

Патенти  Патент №29698А Україна, МКВ А62С13/00. Вогнегасна міна / 

Захматов В.Д., Бондаренко Л.І., Шкарабура М.М., Кожем’якін 

О.С., Цікановський В.Л. Опубл. 15.11.2000. 

http://uapatents.com/5-29698-vognegasna-mina.html 

 

 Патент №39799А Україна, МКВ А62С3/00. Імпульсний 

вибуховий конусний вогнегасний пристрій /Кожем’якін О.С., 
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Пшенишна Наталія Миколаївна 
Галузі наукових інтересів психологія безпеки, конфліктологія, методика викладання 

дисциплін з напряму охорони праці. 

Тема дисертаційної роботи Методика підготовки студентів технічних спеціальностей з 

дисципліни «Основи охорони праці» в умовах дистанційного 

навчання. 

Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 

Теми наукових досліджень Психолого-педагогічні основи підготовки спеціалістів. Формування 

психології безпеки у студентів ВНЗ. Теоретико - методологічні 

засади формування інтегрованого  курсу гуманітарно-технічного 

спрямування з дисциплін ОП.  Діагностика ефективності вивчення  

дисципліни ОП майбутніми спеціалістами. 

Напрями наукової діяльності зі 

студентами 

 Головні закономірності механізму інтернет-аддікції її корекція 

та профілактика. 

 Сучасні системи захисту інформації на ПК. 

 Дослідження  особливостей психофізіологічного сприйняття  

кольорів людиною для підвищення безпеки на виробництві і 

побуті. 

 Надзвичайні ситуації на міському електротранспорті. 

 Надзвичайні ситуації на транспорті з газобалонним 

обладнанням. 

 Безпека при проведенні учбовим закладом польової практики. 

 Безпека під час руху транспортними магістралями і на 

транспорті при проведенні польової практики. 

 Організаційні аспекти підготовки студентів до учбово-

польової практики. 

 Про деякі психолого-педагогічні аспекти проведення літньої 

польової практики 

 Врахування індивідуальних особливостей студентів як 

необхідна умова реалізації особистісно-орієнтованого підходу 

в навчанні. 

 Мотивація учбової діяльності як засіб оптимізації учбового 

процесу. 

 Деякі проблеми індивідуалізації навчання ті особистісно-

орієнтованого підходу у системі вищої освіти. 

 Актуальність формування працеохоронної свідомості 

студентів інженерних спеціальностей. 

 Педагогічні технології дистанційного навчання. 

Кількість наукових та методичних 

праць 

понад 20 наукових праць та навчально-методичних видань 

 

 
 
 

 


