РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів та студентів «Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених» була проведена 10-11 травня 2019 року за участі представників Національного університету цивільного захисту України, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Університету цивільного захисту МНС Білорусі, Черкаського державного технологічного університету, Тбіліського державного університету імені Івана Джавахішвілі, Національного університету харчових технологій, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.
Участь у конференції взяли 112 осіб із закладів вищої освіти Черкаської, Київської, Харківської, Львівської областей України, а також представників Університету цивільного захисту МНС Республіки Білорусь та Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі. В даній конференції було проведено пленарне засідання, на якому було 10 доповідей, а також організовано роботу 4 секцій:
1. Пожежна та техногенна безпека.
2. Гасіння пожеж, ліквідація аварій техногенного та природного походження і аварійно-рятувальна техніка.
3. Природничі, фундаментальні науки та інформаційні технології у забезпеченні пожежної і техногенної безпеки.
4. Проблеми психології діяльності в особливих умовах.
Основна мета конференції – підтримка і розвиток наукової та науково-технічної діяльності курсантів та студентів, які здобувають професійну освіту у галузі пожежної та техногенної безпеки, стимулювання інтересу до теоретичних досліджень та практичного застосування знань у професійній діяльності.
В цілому на конференцію було подано 170 тез доповідей, які були опубліковані в збірнику тез.
Учасники конференції, підкреслюючи важливість розвитку науки про пожежну безпеку та цивільний захист, за результатами своєї роботи вирішили:
	вважати за доцільне рекомендувати закладам вищої освіти ДСНС України продовжити розширення навчально-методичної бази, усебічно стимулювати та підтримувати інтерес курсантів та студентів до наукової та науково-технічної діяльності;
	посилити зв’язок освітньої діяльності з науковими дослідженнями, активно залучати курсантів та студентів до вирішення наукових проблем у сфері пожежної та техногенної безпеки, природничих, фундаментальних наук та інформаційних технологій у її забезпеченні, вдосконалення аварійно-рятувальної техніки, психології діяльності в особливих умовах;
	провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів і студентів «Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених» у 2020 році в один робочий день;
	продовжувати роботу щодо розвитку і зміцнення співпраці із навчальними закладами інших країн у сфері науково-дослідної діяльності, обміну досвідом між науково-педагогічним складом та здобувачами вищої освіти;

інформацію, представлену у доповідях учасників, вважати актуальною та важливою і рекомендувати до друку окремий збірник матеріалів конференції.

