
РЕЗОЛЮЦІЯ 

 
Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів та студентів 

«Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених» була 

проведена 13 травня 2020 року за участі представників Національного 

університету цивільного захисту України (м. Харків), Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, Вінницького 

національного технічного університету, Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету, Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

(м. Львів), Національної академії державного управління при Президентові 

України (м. Київ), Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

Одеської національної академії харчових технологій, Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

(м. Мелітополь), Черкаського державного технологічного університету, 

Тбіліського державного університету імені Івана Джавахішвілі, а також 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України. 

Участь у конференції взяли 268 осіб із закладів вищої освіти 

Харківської, Львівської, Черкаської, Вінницької, Чернігівської, 

Миколаївської, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, 

Запорізької областей України, а також представників Тбіліського державного 

університету імені Іване Джавахішвілі. В рамках конференції було проведено 

засідання, на якому відбулося 8 доповідей за п’ятьма тематичними 

напрямками: 

- пожежна та техногенна безпека; 

- гасіння пожеж, ліквідація аварій техногенного та природного 

походження і аварійно-рятувальна техніка; 

- природничі, фундаментальні науки та інформаційні технології у 

забезпеченні пожежної і техногенної безпеки; 

- проблеми психології діяльності в особливих умовах; 

- цивільна безпека та охорона праці. 

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. 

Задачі конференції: 

- підвищення професійного рівня підготовки молодих спеціалістів; 
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- створення умов для самореалізації курсантів та студентів у науковій 

та практичній площинах; 

- підвищення інформованості учасників конференції про найновіші 

досягнення науки і практики у сфері пожежної і техногенної безпеки; 

- обмін досвідом між учасниками у проведенні наукових досліджень. 

В цілому на конференцію було подано 159 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; 

- 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; 

- провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію курсантів і 

студентів «Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих 

вчених» у 2021 році. 
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