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Програмний комітет конференції: 

  

Голова програмного комітету: 
Тищенко О. М. – заступник начальника Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України з навчальної та наукової роботи, к. т. н., 

професор. 

 

Члени програмного комітету: 

Чубіна Т. Д. – завідувач кафедри суспільних наук факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., 

професор; 

Стадник І. Ю. – завідувач кафедри історії України та суспільних 

дисциплін Черкаського державного технологічного університету, к. і. н., 

доцент; 

Земзюліна Н. І. – директор Навчально-наукового інституту історії і 

філософії Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького д. і. н., професор; 

Землянський О. М. – заступник начальника факультету цивільного 

захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України підполковник 

служби цивільного захисту, к. т. н., доцент; 

Ненько Ю. П. – завідувач кафедри іноземних мов факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, 

д. пед. н., доцент; 

Спіркіна О. О. – доцент кафедри іноземних мов факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н. 

 

Організаційний комітет: 

 

Голова оргкомітету: 

Чубіна Т. Д. – завідувач кафедри суспільних наук факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., 

професор. 

 

Члени організаційного комітету: 

Волошин І. В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Черкаської міської ради; 

Горенко Л. М. – доцент кафедри суспільних наук факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 



Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н., 

доцент; 

Дудко Л. А. – голови Черкаського регіонального відділення 

Соціологічної Асоціації України, к. соц. н.; 

Земзюліна Н. І. – директор Навчально-наукового інституту історії і 

філософії Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького д. і. н., професор; 

Єремеєва Н. Ф. – професор кафедри іноземних мов факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, 

к. філол. н., доцент; 

Коваленко-Чукіна І. Г. – старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету 

садівництва к. і. н.; 

Корнієнко М. В. – професор кафедри адміністративної діяльності ОВС 

та економічної безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ 

к. ю. н., доцент, підполковник поліції; 

Косяк С. М. – доцент кафедри суспільних наук факультету цивільного 

захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України, к. і. н.; 

Котляр Д. О. –викладач кафедри суспільних наук факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; 

Кришталь Т. М. – завідувач кафедри управління у сфері цивільного 

захисту ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України д. е. н., доцент; 

Лазуренко В. М. – проректор з гуманітарно-виховних питань 

Черкаського державного технологічного університету д. і. н., професор; 

Ненько Ю. П. – завідувач кафедри іноземних мов факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, 

д. пед. н., доцент; 

Спіркіна О. О. – доцент кафедри іноземних мов факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н.; 

Стадник І. Ю. – завідувач кафедри історії України та суспільних 

дисциплін Черкаського державного технологічного університету к. і. н., 

доцент; 

Усов Д. В. – професор кафедри суспільних наук факультету цивільного 

захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України, д. філос. н., доцент; 

Федоренко Я. А. – доцент кафедри суспільних наук факультету 

цивільного захисту ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України, д. і. н., доцент; 



Чубін Т. К. – голова циклової комісії фахових дисциплін економічного 

циклу Смілянського коледжу харчових технологій Національного 

університету харчових технологій к. е. н.; 

Шевченко О. Т. – проректор з навчально-методичної роботи 

Черкаської медичної академії; 

Якимчук А. Ю. – професор кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності Національного університету 

водного господарства та природокористування, д. е. н., професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

23 квітня 20209 року 

 

9.20 – 9.40 – реєстрація учасників конференції 

 

9.45 – покладання квітів 

 

10.00 – урочисте відкриття заходу (Центр українсько-польських освітніх 

інновацій)  

 

11.30 – 13.00 – пленарне засідання конференції (Центр українсько-польських 

освітніх інновацій) 

 

13.00 – вручення сертифікатів учасникам конференції 

 

13.10 – 14.00 – екскурсія по інституту 

 

14.00 – 16.30 – секційні засідання 

 

16.30 – 17.00 – підведення підсумків роботи конференції 

 

 

 

Регламент:  

 

Доповідь на пленарному засіданні конференції – до 5 хв. 

 

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 

 

Виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

23 квітня 2020 року 

 

Початок о 10.00 (Центр українсько-польських освітніх інновацій) 

 

Модератор конференції:  

Чубіна Т. Д., завідувач кафедри суспільних наук факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., 

професор. 

 

Вітальне слово:  

Гвоздь В. М., т. в. о. начальника Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 

захисту України, к. т. н., професор. 

 

Вітальне слово від гостей заходу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

23 квітня 2019 року 

 

Початок о 10.30 (Центр українсько-польських освітніх інновацій) 

 

Модератор пленарного засідання: 

 Чубіна Т. Д., завідувач кафедри суспільних наук факультету 

цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., 

професор; 

 

Секретар пленарного засідання: 

 Спіркіна О. О., доцент кафедри іноземних мов факультету цивільного 

захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України, к. і. н. 

 

Доповіді: 

(узгоджуються) 

 

Підведення підсумків та вручення сертифікатів:  
Тищенко О. М. – заступник начальника Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України з навчальної та наукової роботи, к. т. н., 

професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція №1.  

Історичні науки на тлі викликів сьогодення. Історія розвитку пожежно-

рятувальної служби України та зарубіжних держав. Гуманітарна 

підготовка працівників ДСНС України. Політичні науки в Україні та 

світі. Філософські пошуки на тлі сучасних проблем. Соціологія та 

соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення. Наукові дослідження у 

галузі культурології, документознавства та інформаційної діяльності. 

Актуальні проблеми психологічних наук.  

 Голова секції – доцент кафедри суспільних наук Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України, доктор історичних наук, доцент 

Федоренко Я. А. 
 

Секція №2.  

Сучасна освіта: методологія, теорія і практика. Роль соціально-

гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти. Філософія та освіта: 

актуальні проблеми взаємодії. Освіта в Україні: історичний досвід та 

виклики сьогодення. Проблеми професійної підготовки фахівців у ЗВО. 

Розвиток відомчої освіти: історія та сучасність. 

Голова секції – завідувач кафедри іноземних мов Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України, доктор педагогічних наук, доцент 

Ненько Ю. П. 

 

Секція №3.  

Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління. 

Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти. Актуальні 

питання правових наук. Міжнародні відносини та інтеграційні процеси.  

 Голова секції – професор кафедри суспільних наук Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України, доктор філософських наук, доцент 

Усов Д. В. 

 

Секція №4.  

Актуальні проблеми філологічних наук. Соціальні комунікації: 

теоретичні та практичні аспекти.  

Голова секції – професор кафедри іноземних мов Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України, кандидат філологічних наук, доцент 

Єремеєва Н. Ф. 

 

 

 


