
План наукових конференцій і семінарів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік  

(Схвалено Науково-технічною радою ДСНС 05 грудня 2019 року (протокол №1)) 

 

 

№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

Департамент персоналу 
1 Науково-практичий семінар “Досвід і 

новації в підходах до мотивації 
курсантського та науково-педагогічного 
(педагогічного) складу у забезпеченні 
високого рівня оволодіння здобувачами 
вищої освіти знаннями, уміннями та 
практичними навичками” 

ЛДУБЖД, 

м. Львів 
вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-05-05 

ЛДУБЖД 
19-20.03.2020 

20 ДСНС, НУЦЗУ,ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 
ІДУЦЗ, УкрНДІЦЗ, Вище професійне 

училище ЛДУБЖД 

Національний університет цивільного захисту України 

1 Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Державне 

управління у сфері цивільного захисту: 

наука, освіта, практика» 

НУЦЗУ України, 

Домбровська С.М.,  

м. Харків, 

 вул. Чернишевська, 94, 

(057) 704-14-31, 

 dergupr@nuczu.edu.ua 

НУЦЗ України, 

18-19.03.2020 

170 Міністерство освіти і науки України, Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій, 

НУЦЗУ, 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) 

2 Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених 

«Проблеми та перспективи 

забезпечення цивільного захисту» 

НУЦЗУ України, 

Андронов В.А., 

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 94, 

(057) 707-34-90, 

nauka@nuczu.edu.ua 

 

НУЦЗ України, 

15-16.04.2020 

300 Міністерство освіти і науки України, 

Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій 

3 Міжнародна науково-практична 

конференція «Problems of Emergency 

НУЦЗУ України, 

Данілін О.М., 

НУЦЗ України, 

20.05.2020 

150 Міністерство освіти і науки України, 

Державна служба України з надзвичайних 

mailto:dergupr@nuczu.edu.ua
mailto:nauka@nuczu.edu.ua


№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

Situations» м. Харків, 

 вул. Чернишевська, 94, 

(099) 108-47-42, 

pesconf@nuczu.edu.ua 

pesconf.nuczu.edu.ua 

ситуацій, ЗВО України та країн ЄС 

4 Круглий стіл «Гуманітарний 

патріотизм: мовний аспект» 

НУЦЗУ України, 

Рябініна О.В.,  

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 94, 

(057) 707-34-78, 

sigd@nuczu.edu.ua 

НУЦЗ України, 

20.09.2020 

60 Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій, ЗВО м. Харкова 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
1 ХV Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених, курсантів 

та студентів «Проблеми та перспективи 

розвитку cистеми безпеки 

життєдіяльності» 

ЛДУБЖД, 

Ємельяненко С.О., 

Конівіцька Т.Я.,  

м. Львів 

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-24-79, 

yemelyanenko@ldubgd.edu.ua 

ЛДУБЖД 

03. 2020 

100  

2 Регіональна науково-практична 

конференція «Протимінна діяльність в 

Україні» 

ЛДУБЖД, 

м. Львів 

Ковальчук В.М., 

Лаврівський М.З.,  

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-00-27 

k_cz_kmegp@ldubgd.edu.ua 

ЛДУБЖД 

03. 2020 

50  

3 V Всеукраїнська конференція курсантів 

та студентів «Математика, що нас 

оточує: минуле, сучасне та майбутнє» 

ЛДУБЖД, 

Тацій Р.М., 

Карабин О.О., 

м. Львів 

ЛДУБЖД 

04. 2020 

50  

mailto:yemelyanenko@ldubgd.edu.ua


№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-00-55, 

karabynoks@gmail.com 

4 Х Всеукраїнська науково-практична 

конференція курсантів, студентів, 

аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та 

перспективи розвитку охорони праці» 

ЛДУБЖД, 

Мірус О.Л., 

Станіславчук О.В., 

м. Львів 

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-02-02, 

mirus@ukr.net, 

stok_oven@ukr.net 

ЛДУБЖД 

04. 2020 

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 автомобільно-

дорожній університет, Луцький національний 

технічний університет, Університет держаної 

фіскальної служби України 

5 V Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціальна робота: 

становлення, перспективи, розвиток» 

ЛДУБЖД, 

Коваль Г.В., 

Нагірняк М.Я. 

м. Львів 

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-00-27, 

skymikle@meta.ua 

ЛДУБЖД 

06. 2020 

90-100 Львівська обласна державна адміністрація, 

служба у справах дітей, Департамент 

соціального захисту населення, Львівська 

міська рада, Львівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, Державна 

вища технічно-економічна школа ім. 

О. Броніслава Маркевича в Ярославі 

(Польща), Зеленогурський університет 

(Польща), Польська академія наук, 

Пряшівський університет у Пряшеві 

(Словаччина) 

6 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Енергоефективність, 

екологічність та безпечність 

ЛДУБЖД, 

Гащук П.М., 

Домінік А.М. 

ЛДУБЖД 

10. 2020 

60-80  

mailto:karabynoks@gmail.com
mailto:karabynoks@gmail.com
mailto:karabynoks@gmail.com
mailto:karabynoks@gmail.com
mailto:karabynoks@gmail.com
mailto:skymikle@meta.ua


№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

автомобіля» м. Львів 

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-05-05, 

o,bashynskiy@ldubgd.edu.ua 

 

 

7 Регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

пожежної безпеки та запобігання 

надзвичайним ситуаціям в умовах 

сьогодення» 

ЛДУБЖД, 

Башинський О.І., 

Кравець І.П. 

м. Львів 

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-05-05, 

dominik.andrij@ldubgd.edu.ua 

ЛДУБЖД 

12. 2020 

50-70  

8 IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих учених, студентів 

та курсантів  «Інформаційна безпека та 

інформаційні технології» 

ЛДУБЖД, 

Мартин Є.В., 

Придатко О.В. 

м. Львів 

вул. Клепарівська, 35 

(032) 233-05-05, 

o.prydatko@ukr.net 

ЛДУБЖД 

11. 2020 

60-80  

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

1 Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Організаційно-
управлінське та економіко-правове 
забезпечення діяльності Єдиної 
державної системи цивільного захисту 
(ЄДСЦЗ)» 

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 
 НУЦЗ України,  

м. Черкаси,  
вул.  Онопрієнка, 8,  

Кишталь Т. 
Панасинчук К. 
(050) 464-28-13 

krystal1979@ukr.net 
 

ЧІПБ ім. Героїв 
Чорнобиля 

03.2020 

100 ЗВО ДСНС України,  
МВС України, 
МОН України 

(Планується для внесення до Переліку 
проведення Всеукраїнських науково-

практичних конференцій здобувачів вищої 
освіти і молодих учених на 2020 рік) 

 

mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:dominik.andrij@ldubgd.edu.ua
mailto:krystal1979@ukr.net


№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

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

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 
 НУЦЗ України,  

м. Черкаси,  
вул.  Онопрієнка, 8,  

Чубина Т.  
(0472) 55-16-72 

gumkof_chipb@ukr.net 
 

ЧІПБ ім. Героїв 
Чорнобиля 

04.2020 

150 ЗВО ДСНС України, МОН України, ЗВО 
Республіки Польща (Планується для 

внесення до Переліку проведення 
Всеукраїнських науково-практичних 

конференцій здобувачів вищої освіти і 
молодих учених на 2020 рік)  

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

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 
 НУЦЗ України,  

м. Черкаси,  
вул.  Онопрієнка, 8,  

Маладика І. 
(097)-435-10-51 

maladyka@gmail.com  

ЧІПБ ім. Героїв 
Чорнобиля 

04.2020  

100 ЗВО ДСНС України,  
МОН України,  

навчальні заклади  
 Республіки Польща, 
Республіка Болгарія, 

Литовської Республіки, Грузії, Угорщини, ін. 

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

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 
НУЦЗ України,  

м. Черкаси, 
вул.  Онопрієнка, 8,  

Змага Я. 
Пелипенко М. 

(063)-656-90-65 
(063) 978-34-24 
 2fire2@ukr.net 

nicolaStayer@gmail.com 

ЧІПБ ім. Героїв 
Чорнобиля 

05.2020 

100 ЗВО ДСНС України,  
МОН України 

(Планується для внесення до Переліку 
проведення Всеукраїнських науково-

практичних конференцій здобувачів вищої 
освіти і молодих учених на 2020 рік) 

 

5 Всеукраїнська науково-практична 
конференція здобувачів та викладачів 
закладів вищої освіти «Травневі правові 
читання» 

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 
 НУЦЗ України, 

 м. Черкаси,  
вул.  Онопрієнка, 8,  

Кришталь Т. 
(097) 498-81-36 

krystal1979@ukr.net 

ЧІПБ ім. Героїв 
Чорнобиля 

05.2020  

80 ЗВО ДСНС України,  
МОН України 

(Планується для внесення до Переліку 
проведення Всеукраїнських науково-

практичних конференцій здобувачів вищої 
освіти і молодих учених на 2020 рік) 

6 Всеукраїнська  науково-практична ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, ЧІПБ ім. Героїв 100 ЗВО ДСНС України,  

mailto:gumkof_chipb@ukr.net
mailto:gumkof_chipb@ukr.net
mailto:kachkar@ukr.net


№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

конференція з міжнародною участю 
«Надзвичайні ситуації: безпека та 
захист» 

 НУЦЗ України, 
 м. Черкаси,  

вул.  Онопрієнка, 8,  
Березовский А. 
(067) 265-73-28 

andrey82-07@ukr.net 

Чорнобиля 
10.2020  

МОН України,  
навчальні заклади  

 Республіки Польща та ін. 

7 Семінар виробників продукції 
протипожежного призначення 
«Пожежна безпека по–Європейськи» 

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 
НУЦЗ України,  

м. Черкаси,  
вул. Онопрієнка, 8,  

Куценко С. 
Землянський О. 
Землянський О. 
Мигаленко К. 

(067) 580-99-85 
kutsenkos@ukr.net 

ЧІПБ ім. Героїв 
Чорнобиля 

11.2020  

40 Виробники продукції протипожежного 
призначення 

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 
1 Науково-практичний семінар на тему 

«Удосконалення повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері 
цивільного захисту» 

ІДУЦЗ  
м. Київ, 04074,  

вул. Вишгородська, 21, 
(044) 430-06-15,  

iduscz.kyiv@mns.gov.ua 

ІДУЦЗ 

друге півріччя 

2020 

50 Департамент організації заходів цивільного 

захисту 

ДСНС україни 

2 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  
м. Київ, 04074, 

вул. Вишгородська, 21,  
(044) 430-06-15,  

 iduscz.kyiv@mns.gov.ua 

ІДУЦЗ 

06.2020  

50 МО України, МВС України, Міністерство 

інфраструктури, Адміністрація 

Держприкордонслужби України 

3 Міжвідомчий науково-практичний 

семінар на тему «Наукове 

супроводження єдиної системи 

ІДУЦЗ  
м. Київ, 04074,  

вул. Вишгородська, 21, 

Головний 

авіаційний 

координаційни

30 МО України, МВС України, Міністерство 

інфраструктури, Адміністрація 

Держприкордонслужби України  

mailto:iduscz.kyiv@mns.gov.ua
mailto:iduscz.kyiv@mns.gov.ua


№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

проведення авіаційних робіт з пошуку і 

рятування» 

 

(044) 430-06-15,  
iduscz.kyiv@mns.gov.ua 

й центр з 

авіаційного 

пошуку і 

рятування 

12.2020 

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 

1 Науково-практичний семінар «Тенденції 

випробувань речовин, матеріалів, 

будівельних конструкцій, 

електротехнічних виробів, продукції 

протипожежного призначення в науково-

випробувальному центрі у 2019 році. 

Проблемні питання та пріоритетні 

напрямки випробувальної діяльності» 

УкрНДІЦЗ,  
м. Київ,  

вул. Рибальська, 18,  
(044) 280-13-97,  

undicz@dsns.gov.ua 

Пожежно-

випробувальний 

полігон 

УкрНДІЦЗ, 

04.2020 

25 - 

2 Науково-практичний семінар «До 

результатів оцінювання відповідності 

зразка установки з отримання 

компресійної піни технічним вимогам. 

Напрями коригування конструкторської 

документації на установку та технічних 

вимог до неї» 

УкрНДІЦЗ,  
м. Київ,  

вул. Рибальська, 18,  
(044) 280-13-97,  

undicz@dsns.gov.ua 

УкрНДІЦЗ 

06.2020 

25  

3 Науково-практичний семінар 

«Прогнозування ефективності роботи 

легкоскидних конструкцій за умов 

вибуху розрахунковими методами» 

УкрНДІЦЗ,  
м. Київ,  

вул. Рибальська, 18,  
(044) 280-13-97,  

undicz@dsns.gov.ua 

УкрНДІЦЗ 

09.2020 

30  

4 Науково-практичний семінар 

«Актуальні питання нормування вимог 

пожежної безпеки висотних будинків, а 

також удосконалення норм 

УкрНДІЦЗ,  
м. Київ,  

вул. Рибальська, 18,  
(044) 280-13-97,  

undicz@dsns.gov.ua 

УкрНДІЦЗ 

або 

Міжнародний 

виставковий 

40 - 

mailto:iduscz.kyiv@mns.gov.ua


№ 
з/п 

Тема  
конференції (семінару) 

Заклади вищої освіти (установа), 
відповідальний за проведення, 

адреса, телефон,  е-mail 

Місце та термін 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Організації або установи, що є співорганізаторами 
заходу 

проектування систем протипожежного 

захисту» 

центр, 

10.2020 

5 Науково-практичний семінар 

«Методологічні основи оцінювання 

спроможностей. Базові компоненти та 

функціональні групи. Структура 

каталогу спроможностей цивільного 

захисту» 

УкрНДІЦЗ, м. Київ,  

вул. Рибальська, 18, 

тел. 280-13-97, undicz@ 

dsns.gov.ua 

УкрНДІЦЗ, 

11.2020 

40 - 

 


