
ПРОГРАМА 
науково-практичного семінару "Застосування новацій в організації  та 
методиці проведення навчальних занять, використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти цивільного 
захисту" 

 
 

Дата 
проведення  

14‒15 березня 2019 року 

Місце 
проведення 

Національний університет цивільного захисту України 
(м.Харків) 

Організатори Департамент персоналу ДСНС України 

 
 

14 березня  
 

9.00‒10.00 Прибуття та реєстрація учасників семінару (головний корпус, 
вул. Чернишевського, 94) 

10.00‒10.20 

Відкриття семінару, вступне слово  
– начальник відділу освіти і науки Департаменту персоналу 
ДСНС, полковник служби цивільного захисту Рись Ю.Б.;  
– ректор НУЦЗ України, доктор наук з державного управління, 
професор, генерал-лейтенант служби цивільного захисту 
Садковий В.П.  
(конференц-зал,  2-й поверх) 

10.20‒10.50 

"Застосування новітніх інформаційних технологій в 
освітньому процесі" – начальник центру інформаційних 
технологій НУЦЗУ, кандидат технічних наук, полковник 
служби цивільного захисту Піксасов М.М.  
(конференц-зал,  2-й поверх) 

11.00‒11.30 

"Використання установки з дослідження процесу дегазації 
резервуарів нафтопродуктів при вивченні дисциплін Кафедри 
пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій" – 
начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 
технологій НУЦЗУ, доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник, підполковник служби цивільного захисту 
Ключка Ю.П. (1-й поверх) 

11.30‒12.00 

"Застосування елементів системи "Розумний дім" з 
використанням мікропроцесорної техніки при проведенні 
практичних занять з дисципліни "Системи забезпечення 
пожежної безпеки об’єктів" – начальник кафедри пожежної 
профілактики в населених пунктах НУЦЗУ, доктор технічних 
наук, професор, полковник служби цивільного захисту Чуб І.А. 
(1-й поверх) 



12.00‒12.30 

"Вивчення тенденцій розвитку науки і техніки у 
навчальному процесі як метод актуалізації творчих 
здібностей магістрів та впровадження нових зразків 
автоматичних систем безпеки у навчально-лабораторну 
базу кафедри" – начальник кафедри автоматичних систем 
безпеки та інформаційних технологій НУЦЗУ, кандидат 
технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту 
Дерев'янко О.А. (3-й поверх) 

12.30‒13.00 

"Досвід використання новітніх психотренінгових 
технологій в підготовці фахівців для ДСНС України" – 
начальник науково-дослідної лабораторії екстремальної та 
кризової психології науково-дослідного центру НУЦЗУ, 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 
полковник служби цивільного захисту Лєбєдєва С.Ю. (Центр 
впровадження психотренінгових технологій, 4-й поверх) 

13.00‒14.00 Обід 

14.00‒14.30 Переїзд учасників семінару на територію університету на вул. 
Баварська, 7 

14.30‒15.00 

"Застосування зразків авіаційної та наземної техніки при 
проведенні практичних занять з ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків техногенних аварій на транспорті" – 
начальник факультету цивільного захисту НУЦЗУ, кандидат 
технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту 
Удянський М.М. (навчальний полігон) 

15.10‒15.30 

"Застосування сучасного зарубіжного обладнання та 
устаткування в процесі практичної підготовки фахівців з 
радіаційного, хімічного та біологічного захисту" – начальник 
кафедри спеціальної хімії та хімічної технології НУЦЗУ, 
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту Тарахно О.В. (лабораторія кафедри спеціальної хімії та 
хімічної технології) 

15.30‒16.00 

"Організація та методика проведення комплексних 
тактико-спеціальних навчань як завершальний етап 
підготовки фахівців за різними спеціальностями та 
освітніми рівнями" – начальник кафедри пожежної тактики та 
аварійно-рятувальних робіт НУЦЗУ, кандидат технічних наук, 
доцент, полковник служби цивільного захисту Лісняк А.А. 
(кризовий центр, навчальний корпус №1, 2-й поверх) 

16.00‒16.30 

"Застосування авторських програмних тренажерів для 
формування у здобувачів вищої освіти навичок управління 
підрозділами при гасінні пожеж та ліквідації наслідків 
аварій" – доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-
рятувальних робіт НУЦЗУ, кандидат технічних наук, доцент 
Аветісян В.Г. (навчальний корпус №1, 3-й поверх) 



16.30‒17.00 

"Передовий досвід та практика використання симуляційних 
вправ в процесі підготовки фахівців з кризового 
менеджменту за допомогою системи моделювання 
"MAKSIM" – помічник ректора з міжнародного співробітництв 
НУЦЗУ, кандидат психологічних наук, доцент, підполковник 
служби цивільного захисту Лєбєдєв Д.В. (навчальний корпус 
№1, 4-й поверх) 

17.00‒17.30 Підбиття підсумків першого дня роботи семінару 
18.00 Вечеря 

15 березня 
 

Обмін думками, виступи учасників семінару (конференц-зал,  2-й поверх) 

9.00‒9.15 
Вступне слово  
– начальник відділу освіти і науки Департаменту персоналу 
ДСНС, полковник служби цивільного захисту Рись Ю.Б.   

9.15‒9.45 

"Застосування багатофункціонального тренажера 
контейнерного типу для підготовки рятувальників" – 
заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-
рятувальних робіт ЛДУ БЖД, кандидат технічних наук, доцент, 
полковник служби цивільного захисту Лущ В.І. 

9.45‒10.15 

"Досвід застосування 3D інтерактивних технологій 
підготовки рятувальників" – заступник начальника кафедри 
управління проектами, інформаційних технологій та 
телекомунікацій ЛДУ БЖД, кандидат технічних наук, майор 
служби цивільного захисту Придатко О.В. 

10.15‒10.45 

"Використання програмних комплексів підтримки 
прийняття рішень під час аварій на хімічно небезпечних 
об’єктах та транспорті для дисциплін блоку реагування на 
надзвичайні ситуації" – начальник кафедри техніки та засобів 
цивільного захисту ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного 
захисту Биченко А.О. 

10.45‒11.00 
 

Перерва 

11.00‒11.30 

Використання моделювальних інтерактивних засобів  при 
проведенні практичних (лабораторних) занять напряму 
пожежно-профілактичної діяльності – начальник кафедри 
безпеки об’єктів будівництва та охорони праці ЧІПБ ім. Героїв 
Чорнобиля НУЦЗУ, кандидат технічних наук, доцент, 
підполковник служби цивільного захисту Березовський А.І. 

11.30‒12.00 

Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі 
Інституту державного управління у сфері цивільного 
захисту" – заступник начальника ІДУЦЗ (з навчальної та 
методичної роботи), кандидат технічних наук, доцент, 
полковник служби цивільного захисту Єременко С.А. 



12.00‒12.30 

"Впровадження технологій тривимірного моделювання в 
процесі підготовки фахівців протипожежної справи із 
застосуванням сучасних технічних засобів навчання та 
програмного забезпечення" – старший викладач-майстер 
виробничого навчання циклу пожежної тактики та пожежно-
рятувальних робіт ВПУ ЛДУ БЖД підполковник служби 
цивільного захисту Ткаченко Р.С. 

12.30‒13.00 Обговорення резолюції семінару і підведення підсумків 
13.00‒14.00 Обід 

14.10 Від’їзд учасників семінару 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учасники семінару 
  

Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
Рись Ю.Б. – начальник відділу освіти і науки Департаменту персоналу ДСНС 
 

Від Національного університету цивільного захисту України 
Садковий В.П. – ректор університету 
Назаров О.А. - проректор з навчальної та методичної роботи 
Андронов В.А. - проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного 
центру  
Морозов А.І. - начальник навчально - методичного відділу 

Від Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
Чалий Д.О. – проректор з навчальної та методичної роботи 
Стасьо Р.І. – начальник навчально-методичного центру 
Лущ В.І. – заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-
рятувальних робіт 
Придатко О.В. – заступник начальника кафедри управління проектами, 
інформаційних технологій та телекомунікацій 

Від Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 
НУЦЗУ 

Джулай О.М. – начальник навчально-методичного відділу 
Биченко А.О. – начальник кафедри техніки та засобів цивільного захисту 
факультету оперативно-рятувальних сил 
Березовський А.І. – начальник кафедри безпеки об’єктів будівництва та 
охорони праці факультету пожежної безпеки 
Нуянзін В.М. – начальник кафедри фізико-хімічних основ розвитку та гасіння 
пожеж 

Від Інституту державного управління в сфері цивільного захисту  
Єременко С.А. – заступник начальника інституту (з навчальної та методичної 
роботи). 

Від Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту 
Шойко В.А. – заступник начальника інституту 
Коробкін В.Ф. – старший науковий співробітник 

Від Вищого професійного училища ЛДУ БЖД (м.Вінниця) 
Ліпчанчук І.І. – перший заступник начальника училища 
Ткаченко Р.С. – старший викладач-майстер виробничого навчання циклу 
пожежної тактики та пожежно-рятувальних робіт. 

Від Ліцею цивільного захисту  ЛДУ БЖД 
Клим`юк М.М. – начальник ліцею 
 


	ПРОГРАМА

