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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Керівництво навчального закладу та організаційний комітет висловлює Вам свою 
повагу та вітає на XX науково-практичному семінарі виробників продукції 
протипожежного призначення «Пожежна безпека по-європейськи». 

Мета семінару: представлення новітніх розробок провідних виробників систем 
безпеки; обговорення задач і напрямів розвитку систем протипожежного захисту об’єктів 
різного призначення; узагальнення знань у сфері захисту населення та матеріальних 
цінностей за допомогою сучасних систем пожежної сигналізації, керування 
евакуюванням, автоматичного та автономного пожежогасіння, протидимного захисту та 
в сфері пожежної безпеки електроустановок, що забезпечить розвиток наукового й 
творчого потенціалу дослідників у галузі протипожежного захисту. 

 
План проведення семінару: 

 

Час Назва заходу Місце проведення 
900-1000 реєстрація учасників семінару (кава-брейк) хол ЧІПБ (ауд. 122) 

1000-1200 доповіді учасників семінару конференц-зал 

1200 підведення підсумків роботи семінару конференц-зал 
Регламент роботи: 
- доповідь – до 15 хвилин; 
- виступ-повідомлення – до 5 хвилин. 
У разі використання учасниками демонстраційних програм, слайдів і відеофільмів, 

прохання повідомити оргкомітет семінару заздалегідь. 
Мова конференції: українська. 
 

Організаційний комітет семінару: 
Голова оргкомітету: Куценко Станіслав Васильович, заступник начальника факультету 
пожежної безпеки – начальник кафедри автоматичних систем безпеки та 
електроустановок Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 
НУЦЗ України, к. т. н., доцент. 
Заступник голови оргкомітету: Землянський Олександр Миколайович, заступник 
начальника факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки 
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. т. н., доцент. 
Члени оргкомітету: Мигаленко Констянтин Іванович, заступник начальника кафедри 
автоматичних систем безпеки та електроустановок, к. т. н., доцент; Мельник Руслан 
Павлович, доцент кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок, к. т. н.; 
Землянський Олег Миколайович, доцент кафедри автоматичних систем безпеки та 
електроустановок, к. т. н., доцент; Колесніков Денис Валерійович, доцент кафедри 
автоматичних систем безпеки та електроустановок, к. т. н., доцент; Заїка Петро Іванович, 
доцент кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок, к. т. н., доцент. 
Секретар оргкомітету: Костирка Олеся Вікторівна, викладач кафедри автоматичних 
систем безпеки та електроустановок, к. т. н. 

 
Зв'язок з організаційним комітетом: 

Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок 
Контактні особи: Руслан Мельник, тел.: (097) 690-78-83; 

Станіслав Куценко, тел.: (067) 580-99-85 



 

 

Теми виступів та доповідей учасників семінару: 
 

№ 
з/п Посада, ім’я, прізвище Тема доповіді 

1.  В. о. начальника Черкаського 
інституту пожежної безпеки 
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 
к. т. н., професор, заслужений 
працівник освіти України Олександр 
Тищенко 

Вступне слово 

2.  Заступник начальника факультету 
пожежної безпеки – начальник 
кафедри автоматичних систем 
безпеки та електроустановок, 
к. т. н., доцент Станіслав Куценко 

Відкриття семінару 

3.  
Головний конструктор ПП «АРТОН» 
Володимир Баканов 

Сучасні компоненти систем пожежної 
сигналізації виробництва ПП «АРТОН» 

4.  
Фахівець технічної підтримки 
ПП «АРТОН» Олександр Бурла 

Прилади приймально-контрольні 
пожежні і управління для систем 
протипожежного захисту 

5.  
Головний менеджер з маркетингу 
ТОВ «Тірас-12» Дмитро Кривоніс 

Системи пожежної сигналізації на базі 
продукції європейського рівня ТОВ 
«Тірас-12» 

6.  
Директор ПП «НВФ Елфор» Валерій 
Засядьвовк 

Пристрої для перевірки працездатності 
системи пожежної сигналізації 

7.  
Директор ТОВ «Агенція Незалежного 
Інспектування «ЕКСПЕРТ» Сергій 
Маркін 

Особливості проведення інспектування у 
сфері пожежної та техногенної безпеки в 
розрізі перевірки систем 
протипожежного захисту 

8.  
Доцент кафедри автоматичних 
систем безпеки та 
електроустановок, к. т. н., доцент, 
Олег Землянський 

Проблеми забезпечення пожежної 
безпеки в галузі автономної 
електроенергетики 

9.  
Доцент кафедри автоматичних 
систем безпеки та 
електроустановок, к. т. н., Руслан 
Мельник 

Перспективи розвитку та впровадження 
ВІМ-технологій в Україні для 
забезпечення протипожежного захисту 
будівель та споруд 

  



 

 

 


