
РЕЗОЛЮЦІЯ 

X Всеукраїнської науково-практичної конференції  

з міжнародною участю 

«Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 

(29-30 жовтня 2020 року) 

29-30  жовтня 2020 року на базі Черкаського інституту пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 

відбулася X Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» (онлайн). 

Організаторами конференції виступили: Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 

України. 

За програмно-реєстраційними даними у конференції (очно та заочно) 

взяли участь 265 учасників, з них 11 докторів наук та 108 кандидати наук з 

України, США, Республіки Польща, Азербайджану. Всього подано 151 теза 

доповідей.  

На пленарному засіданні було  заслухано 7 доповідей науковців, до сфери 

інтересів яких відносяться питання пожежної та техногенної безпеки, а також 

цивільного захисту. 

 Учасники відзначили науково-практичну спрямованість заходу з базовим 

підґрунтям актуальних проблем та завдань, було обговорено актуальні 

інноваційні процеси й перспективне вирішення наукових проблем, що 

дозволило підкреслити високий потенціал та оригінальність теоретичних та 

практичних розробок учених та допомогло віднайти оптимальні рішення щодо 

використання технологій більш високого рівня.  

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Надзвичайні ситуації: безпека та захист» продемонструвала високий рівень 

наукових доповідей та повідомлень з різних аспектів досліджуваних проблем та 

зібрала чималу кількість наукових, науково-педагогічних працівників, зокрема, 

представників практичних підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, які здійснюють проведення фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень з актуальних проблем забезпечення пожежної безпеки та 

захисту населення і території від техногенних аварій та природних катастроф.  

Необхідно зазначити, що тісна співпраця з науковою та освітньою 

спільнотами в галузі пожежної  та техногенної безпеки органічно поєднує 

навчальний та науковий процеси, сприяє підвищенню якості підготовки фахівців 

із вищою освітою, поглибленому вивченню програмного матеріалу, розвитку 

наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних 

завдань. 

 

За результатами роботи конференції було прийнято такі рекомендації: 

1. Активізувати проведення робіт з розроблення та впровадження сучасних 

технологій попередження та гасіння пожеж, управлінських та 

інформаційних технологій з організації діяльності підрозділів ДСНС 

України. 



2. Поглибити співпрацю між науково-дослідними установами, вищими 

навчальними закладами, проектними організаціями, виробниками та 

постачальниками продукції протипожежного призначення, у тому числі і 

закордонними. 

3. Вважати доцільним зосередження зусиль у напрямку розробки стандартів, 

гармонізованих з європейськими та міжнародними, покращенні 

патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, 

організації ефективної охорони та використання інтелектуальної власності 

в установах та підрозділах ДСНС України. 

4. Підвищити ефективність використання та впровадження результатів 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також 

дисертаційних досліджень в практичну роботу підрозділів ОРС ЦЗ. 

5. Прийняті конференцією рекомендації і пропозиції довести до широкого 

загалу громадськості, розмістивши її на сайті ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України  та інших зацікавлених міністерств та відомств. 

6. Наступну ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» провести 

у жовтні 2021 року. 

Резолюцію схвалено на підсумковому засіданні учасниками 

конференції 30 жовтня 2020 р. 

 

Заступник начальника   

Черкаського інституту пожежної  

безпеки імені Героїв Чорнобиля  

Національного університету 

цивільного захисту України  

з навчальної та наукової роботи     Олександр ТИЩЕНКО 

 


