План наукових конференцій і семінарів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік
(Схвалено Науково-технічною радою ДСНС 27 грудня 2018 року (протокол №1))
№
з/п

Тема
конференції (семінару)

1

Науково-практичний семінар

«Застосування новацій в організації
та методиці проведення навчальних
занять, використання новітніх
технологій в освітньому процесі
закладів вищої освіти цивільного
захисту»

1

Науково-практичний семінар
"Запобігання надзвичайним
ситуаціям і їх ліквідація"

2

Міжнародна науково-практична
конференція молодих учених
"Проблеми та перспективи
забезпечення цивільного захисту"

3

Міжнародна науково-практична
конференція «Державне
управління у сфері цивільного
захисту: наука, освіта, практика»

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
е-mail

Місце та термін
проведення

НУЦЗУ,
Назаров О.О.,
м. Харків, вул. Баварська, 7,
тел.: (096) 551-94-02;
(095) 5349009

м. Харків,
НУЦЗ України,
14-15 березня

Департамент персоналу

Кількість
учасників

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу

20

ДСНС, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, Вище професійне училище
ЛДУБЖД, ІДУЦЗ

Національний університет цивільного захисту України
НУЦЗУ,
м. Харків,
Удянський М.М.,
НУЦЗ України,
м. Харків, вул. Баварська, 7,
21 лютого
тел.: (067) 727-04-05,
е-mail: tutunik_v@ukr.net
НУЦЗУ,
м. Харків,
Андронов В.А.,
НУЦЗ України,
м. Харків, вул. Чернишевська, 94,
10-11 квітня
тел.: (057) 707-34-90,
е-mail: nauka@nuczu.edu.ua
НУЦЗУ,
м. Харків,
Домбровська С.М.,
НУЦЗ України,
м. Харків, вул. Чернишевська, 94,
17-18 травня
тел.: (057) 704-14-31,
е-mail: dergupr@nuczu.edu.ua

60

ДСНС, ЗВО м. Харкова

300

МОН України, ДСНС

170

МОН України, ДСНС, НУЦЗ України,
Чорноморський державний університет імені
Петра Могили, Дніпропетровський
університет митної справи та фінансів,
Поморська академія
(м. Слупськ, Польща), Балтійська
Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія), Вища
школа менеджменту інформаційних систем
(м. Рига, Латвія), Новий Болгарський

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
е-mail

№
з/п

Тема
конференції (семінару)

4

Засідання круглого столу
«Об’єднання теорії та
практики – запорука
підвищення готовності
оперативно-рятувальних
підрозділів до виконання дій за
призначенням»
Міжнародна науково-практична
конференція «Проблеми
техногенно-екологічної безпеки в
сфері цивільного захисту»

5

Місце та термін
проведення

Кількість
учасників

НУЦЗУ,
Титаренко А.В.,
м. Харків, вул. Баварська 7,
тел.: (057) 370-61-16,
е-mаіl: ors@nuczu.edu.ua

Харків,
НУЦЗ України
24 жовтня

50

НУЦЗУ,
Мєтєльов О.В.,
м. Харків, вул. Чернишевська, 94,
тел.: (057) 707-34-77,
063-565-84-57
е-mail: fmd@nuczu.edu.ua

Харків,
НУЦЗ України
21-22
листопада

150

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу
університет (м. Софія, Болгарія)
ДСНС, УкрНДІЦЗ, ГУ ДСНС України
у Харківській області, ТОВ «НВП
«Технології захисту»»,
ЗВО м. Харкова

ДСНС,
НДІ НАН України,
ЗВО м. Харкова

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
1

ХІV Міжнародна науковопрактична конференція молодих
вчених, курсантів та студентів
«Проблеми та перспективи
розвитку cистеми безпеки
життєдіяльності»

ЛДУБЖД,
к.т.н. Ємельяненко С.О.,
к.філол.н., доцент Дробіт І.М.,
тел.: (032) 233-24-79,
yemelyanenko@ldubgd.edu.ua,
idrobit@ldubgd.edu.ua

м.Львів,
03.2019

100

-

2

ІV Всеукраїнська конференція
курсантів та студентів
«Математика, що нас оточує:
минуле, сучасне та майбутнє»

ЛДУБЖД,
д.ф.-м.н., професор Тацій Р.М.,
к.ф.-м.н., доцент Карабин О.О.,
тел.: (032) 233-00-55,
karabynoks@gmail.com

м.Львів,
03.2019

50

-

№
з/п

Тема
конференції (семінару)

3

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Управлінські,
правові та економічні аспекти
забезпечення безпеки
життєдіяльності населення і
територій»
ІХ Всеукраїнська науковопрактична конференція курсантів,
студентів, аспірантів та ад’юнктів
«Проблеми та перспективи
розвитку охорони праці»

4

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
е-mail
ЛДУБЖД,
к.е.н., доцент Повстин О.В.,
к.ю.н. Саміло А.В.
тел.: (032) 233-00-55,
ogooks@i.ua,
a.samilo@ldubgd.edu.ua
ЛДУБЖД,
к.х.н., доцент Мірус О.Л.,
к.т.н., доцент Станіславчук О.В.,
тел.: (032) 233-02-02,
mirus@ukr.net,
stok_oven@ukr.net

Місце та термін
проведення
м.Львів,
04.2019

Кількість
учасників
70-90

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу
-

м.Львів,
04.2019

60-80

Управління з питань праці та сімейної
політики Львівської ОДА, ГУ Держпраці у
Львівській області, Львівське обласне
відділення Фонду соціального страхування
України, Об’єднання профспілок Львівщини,
Харківський національний автомобільнодорожній університет, Луцький національний
технічний університет, Університет держаної
фіскальної служби України

5

VII Міжнародна науковопрактична Інтернет-конференція
„Гуманітарні аспекти формування
особистості”

ЛДУБЖД,
д. д/упр., доцент Кривачук Л.Ф.,
к.і.н., доцент Нагірняк М.Я.,
тел.: (032) 233-00-27,
skymikle@meta.ua

м.Львів,
05.2019

80-90

-

6

І Міжнародна науково-практична
конференція «Екологічна безпека
об’єктів туристичнорекреаційного комплексу»

ЛДУБЖД,
д.т.н., доцент Попович В.В.,
к.т.н. Хром’як У.В.,
тел.: (032) 233-12-80,
popovich2007@ukr.net,
u.khromiak@ldubgd.edu.ua

м.Львів,
05.2019

70-80

-

№
з/п

Тема
конференції (семінару)

7

IX Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Особистість в екстремальних
умовах»

8

VI Міжнародна науковопрактична конференція
«Інформаційно-комунікаційні
технології в сучасній освіті:
досвід, проблеми, перспективи»

9.

VI Mіжнародна курсантськостудентська наукова конференція
«Культура як феномен людського
духу»

10.

III Міжвузівська науковопрактична конференція студентів
та курсантів «Захист інформації в
інформаційно-комунікаційних
системах»

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
е-mail
ЛДУБЖД,
д.пед.н., професор Литвин А.В.,
к.психол.н., доцент Куций О.А.,
тел.: (032) 233-02-27,
juliy.alex@ukr.net
ЛДУБЖД,
д.с.-г.н., професор Кузик А.Д.,
к.т.н. Ємельяненко С.О.,
тел.: (032) 233-02-27,
andrij_k@yahoo.com,
yemelyanenko@ldubgd.edu.u
ЛДУБЖД,
к.філ.н., доцент Лабач М.М.,
к.філ.н., доцент Кульчицька М.О.,
(032) 233-05-05,
n.kapitan@ukr.net
ЛДУБЖД,
д.т.н., професор Самотий В.В.,
к.т.н., доцент Лагун А.Е.,
+380976132353,
vsamotyj@gmail.com

Місце та термін
проведення
м.Львів,
05.2019

Кількість
учасників
60-80

м.Львів,
10.2019

150

м.Львів,
11.2019

100

м.Львів,
11.2019

60

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу
-

ДСНС,
Національна академія педагогічних наук
України, Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, Інститут
інформаційних технологій та засобів
навчання НАПН України, Інститут
професійно-технічної освіти НАПН України
-

ДСНС,
НУ «Львівська політехніка»,
Politechnika Krakowska (Polska),
НТУ «Київський політехнічний інститут»,
Akademia Techniczno-Humanistyczna, BielskoBiała (Polska)

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України

1

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Організаційноуправлінське та економікоправове забезпечення діяльності
Єдиної державної системи

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, м. Черкаси,
вул. Онопрієнка, 8,
Пасинчук К.М.
тел.: (050) 464-28-13

м. Черкаси,
вул.
Онопрієнка, 8,
березень
2019 року

100

ЗВО ДСНС,
МВС, МОН
(планується для внесення до Переліку
проведення Всеукраїнських науковопрактичних конференцій здобувачів вищої

№
з/п

Тема
конференції (семінару)
цивільного захисту (ЄДСЦЗ)»

2

Всеукраїнська наукова
конференція з міжнародною
участю «Гуманітарний дискурс
суспільних проблем: минуле,
сучасне, майбутнє»

3

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Наука про
цивільний захист як шлях
становлення молодих вчених»

4

Міжнародна науково-практична
конференція «Теорія і практика
гасіння пожеж та ліквідації
надзвичайних ситуацій»

5

Всеукраїнська науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Надзвичайні ситуації:
безпека та захист»

6

Семінар виробників продукції
протипожежного призначення
«Пожежна безпека

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
Місце та термін
адреса, телефон,
проведення
е-mail
(063) 227-95-66
E-mail: boss79@ukr.net
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
м. Черкаси,
України, м. Черкаси,
вул.
вул. Онопрієнка, 8,
Онопрієнка, 8,
Чубіна Т.Д.
квітень
тел.: (0472) 55-16-72
2019 року
E-mail: kafedra_gn_im@ukr.net
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, м. Черкаси,
вул. Онопрієнка, 8, Змага Я.В.
тел.: (063)-656-90-65
E-mail: 2fire2@ukr.net
Пелипенко М.М.
тел.: (063) 978-34-24
E-mail: nicolaStayer@gmail.com
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, м. Черкаси,
вул. Онопрієнка, 8,
Маладика І.Г.
тел.: (097)-435-10-51
E-mail: maladyka@gmail.com
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, м. Черкаси,
вул. Онопрієнка, 8,
Снісаренко А.Г.
тел.: (063) 979-13-61
(097) 660-47-09
E-mail: asnisarenko@ukr.net
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, м. Черкаси,
вул. Онопрієнка, 8,

Кількість
учасників
150

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу
освіти і молодих учених МОН України на
2019 рік)
ЗВО ДСНС МОН, ЗВО Республіки Польща
(планується для внесення до Переліку
проведення Всеукраїнських науковопрактичних конференцій здобувачів вищої
освіти і молодих учених МОН України на
2019 рік)

м. Черкаси,
вул.
Онопрієнка, 8,
травень
2019 року

100

ЗВО ДСНС України,
МОН України
(Планується для внесення до Переліку
проведення Всеукраїнських науковопрактичних конференцій здобувачів вищої
освіти і молодих учених МОН України на
2019 рік)

м. Черкаси,
вул.
Онопрієнка, 8,
квітень
2019 року

100

м. Черкаси,
вул.
Онопрієнка, 8,
жовтень
2019 року

100

ЗВО ДСНС,
МОН,
навчальні заклади
Республіки Білорусь, Республіки Польща,
РеспублікаиБолгарія,
Литовської Республіки тощо
ЗВО ДСНС України,
МОН України,
навчальні заклади
Республіки Білорусь, Республіки Польща тощо

м. Черкаси,
вул.
Онопрієнка, 8,

40

Виробники продукції протипожежного
призначення

№
з/п

Тема
конференції (семінару)
по-Європейськи»

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
е-mail
Куценко С.В.
Землянський О.М.
тел.:. (097) 558-06-32
E-mail: zemapb@gmail.com

Місце та термін
проведення
листопад
2019 року

Кількість
учасників

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

1

21 Всеукраїнська науковопрактична конференція (в рамках
ХVІІІ Міжнародного виставкового
форуму «Технології
захисту/ПожТех − 2019»)

ІДУЦЗ
вул. Вишгородська, 21,
м. Київ, 04074,
тел./факс: (044) 430-06-15,
е-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua

МВЦ
м. Київ,
Броварський
проспект, 15,
вересень –
жовтень
2019 року,
2 доби,

До
200
осіб

Департамент організації заходів цивільного
захисту ДСНС

2

Науково-практична конференція
Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту на
тему "Наукове забезпечення
освітньої діяльності у сфері
цивільного захисту".
Міжвідомчий круглий стіл на
тему "Підготовка, перепідготовка
та підвищення кваліфікації
персоналу пошуково-рятувальних
сил суб’єктів державної авіації
України на засадах уніфікації
освітнього та сертифікаційного
процесів".

ІДУЦЗ
вул. Вишгородська, 21,
м. Київ, 04074,
тел./факс: (044) 430-06-15,
е-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua

ІДУЦЗ
травень
2018 року,
1 доба

До
100
осіб

-

ІДУЦЗ
(Кафедра авіації та авіаційного
пошуку і рятування )
вул. Вишгородська, 21,
м. Київ, 04074,
тел./факс: (044) 430-06-15,
е-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua

Управління
регулювання
діяльності
державної
авіації України
Міноборони
м.Київ,
вул.
Андрющенка, 4
червень
2019 року

50

МОН, МВС, Міністерство інфраструктури,
Адміністрація Держприкордон служби
України

3

№
з/п

Тема
конференції (семінару)

4

Міжвідомчий науково-практичний
семінар на тему: "Наукове
супроводження єдиної системи
проведення авіаційних робіт з
пошуку і рятування".
Мета: Аналіз функціонування
єдиної системи проведення
авіаційних робіт з пошуку і
рятування, пропозиції щодо її
удосконалення

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
е-mail
ІДУЦЗ
(Кафедра авіації та авіаційного
пошуку і рятування )
вул. Вишгородська, 21,
м. Київ, 04074,
тел./факс: (044) 430-06-15,
е-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua

Місце та термін
проведення
Головний
авіаційний
координаційни
й центр з
авіаційного
пошуку і
рятування
м. Київ,
вул. Малиновського, 6,
грудень
2019 року

Кількість
учасників
30

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу
МОН, МВС, Міністерство інфраструктури,
Адміністрація Держприкордон служби
України

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
1

2

Науково-практичний семінар
"Тенденції випробувань речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, електротехнічних
виробів, продукції
протипожежного призначення в
НДЦ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" у
2018 році. Проблемні питання та
пріоритетні напрямки
випробувальної діяльності"
Науково-практичний семінар
«Наукова діяльність ДСНС
України. Стан та перспективи

УкрНДІЦЗ, м. Київ,
вул. Рибальська, 18,
тел.: 280-18-01,
undicz@mns.gov.ua

Пожежновипробувальний
полігон
УкрНДІЦЗ,
квітень
2019 року

25

-

УкрНДІЦЗ, м. Київ,
вул. Рибальська, 18,
тел.: 280-18-01,

УкрНДІЦЗ,
травень
2019 року

30

-

№
з/п

3

4

5

6

1.

Тема
конференції (семінару)
розвитку»
Науково-практичний семінар
«Обговорення пропозицій щодо
внесення змін до національного
стандарту України, який
встановлює загальні положення
пожежної безпеки»
Науково-практична конференція
«Технічне регулювання: проблеми
та перспективи»

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
е-mail
undicz@mns.gov.ua
УкрНДІЦЗ, м. Київ,
вул. Рибальська,18,
тел.: 280-13-97,
undicz@mns.gov.ua
УкрНДІЦЗ, м. Київ,
вул. Рибальська, 18,
тел.: 280-18-01,
undicz@mns.gov.ua
УкрНДІЦЗ, м. Київ,
вул. Рибальська,18,
тел.: 280-13-97,
undicz@mns.gov.ua

Кількість
учасників

Організації або установи, що є
співорганізаторами заходу

Актова зала
УкрНДІЦЗ,
червень
2019 року

25

-

УкрНДІЦЗ,
жовтень
2019 року

40

-

Місце та термін
проведення

Науково-практичний семінар
Актова зала
25
«Обґрунтування вимог до
УкрНДІЦЗ,
розрахункового методу визначення
вересень
мінімальних протипожежних
2019 року
відстаней»
Науково-практичний семінар
УкрНДІЦЗ, м. Київ,
УкрНДІЦЗ,
30
щодо обліку і формування масиву
вул. Рибальська,18,
листопад
карток обліку пожеж у
тел.: 280-13-97,
2019 року
територіальних органах ДСНС
undicz@mns.gov.ua
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України
XXVIII Міжнародна наукова
УкрГМІ ДСНС України
м. Київ,
120
Київський національний університет імені
конференція придунайських країн
та НАН України
просп. Науки,
Тараса Шевченка;
з гідрологічного прогнозування і
м. Київ, просп. Науки, 37
37,
Одеський державний екологічний
гідрологічних основ управління
тел.: +380 44 525 12 50
листопад
університет
водними ресурсами
е-mail: uhmi@uhmi.org.ua
2019 року

