
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Кафедра автоматичних систем  безпеки та  електроустановок   

Семінар виробників продукції протипожежного призначення 

“Пожежна безпека по-європейськи” 

20 листопада 2020 року 

 

МЕТА СЕМІНАРУ: розвиток наукового і творчого потенціалу  дослідників в області 

пожежної безпеки, обговорення задач та напрямків розвитку пожежної та виробничої 

автоматики щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів різного призначення і різних 

форм власності, узагальнення знань у сфері захисту населення та матеріальних цінностей за 

допомогою автоматичних систем та засобів захисту, обговорення проблем, стану та перспектив 

їх розвитку. 

  

ТЕМАТИКА СЕМІНАРУ:  
1) сучасні системи виявлення пожеж, оповіщення та управління евакуацією людей при 

пожежі, забезпечення автоматичного пожежогасіння: стан та перспективи розвитку; 

2) сучасні автоматичні системи захисту будівель та споруд від пожеж; 

3) розробка та вдосконалення автоматичних систем захисту людей та матеріальних 

цінностей від пожеж; 

4) особливості вибору та застосування систем автоматичного протипожежного захисту; 

5) представлення та обговорення нових наукових результатів досліджень і практичних 

досягнень в області безпеки електроустановок; 

6) пожежна безпека при використанні електричних машин та обладнання (установок). 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:  

  - 1 листопада 2020 року – подання  заявок учасників 

 - 15 листопада 2020 року – розсилка запрошень та програми семінару 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:  

- доповідь  - до 15 хвилин; 

- виступ-повідомлення  - до 5 хвилин. 

У разі використання учасниками демонстраційних програм, слайдів та відеофільмів оргкомітет 

слід повідомити заздалегідь. 

Мова проведення конференції: українська, російська. 

 

ОРГКОМІТЕТ СЕМІНАРУ 

Голова оргкомітету: Мигаленко Костянтин Іванович, 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: Землянський Олег Миколайович, заступник начальника кафедри 

автоматичних систем безпеки та електроустановок, к. т. н., доцент; Григор’ян Микола 

Борисович, доцент кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок, к. т. н.; 

Колесніков Денис Валерійович, доцент кафедри автоматичних систем безпеки та 

електроустановок, к. т. н., доцент; Томенко Віталій Іванович, доцент кафедри автоматичних 

систем безпеки та електроустановок, к. т. н., доцент; Зобенко Олександр Олександрович, 

викладач кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок. 

Секретар оргкомітету: Костирка Олеся Вікторівна, доцент кафедри автоматичних систем 

безпеки та електроустановок, к. т. н. 

Заявку на участь у семінарі надсилати за адресою: 

ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034. 

 Довідки за телефоном: (067) 942-53-20, (063) 182-09-63.  

 Контактні особи: Мигаленко Костянтин Іванович, Григор’ян Микола Борисович. 



 

У ЧІПБ відбудеться семінар виробників продукції протипожежного 

призначення “Пожежна безпека по-європейськи” 

 

У Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України 20 листопада відбудеться семінар виробників продукції протипожежного 

призначення “Пожежна безпека по-європейськи”. 

Мета семінару: розвиток наукового і творчого потенціалу  дослідників в 

області пожежної безпеки, обговорення задач та напрямків розвитку пожежної та 

виробничої автоматики щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів 

різного призначення і різних форм власності, узагальнення знань у сфері захисту 

населення та матеріальних цінностей за допомогою автоматичних систем та 

засобів захисту, обговорення проблем, стану та перспектив їх розвитку. 

  

Тематика семінару:  
1. сучасні системи виявлення пожеж, оповіщення та управління евакуацією 

людей при пожежі, забезпечення автоматичного пожежогасіння: стан та 

перспективи розвитку; 

2. сучасні автоматичні системи захисту будівель та споруд від пожеж; 

3. розробка та вдосконалення автоматичних систем захисту людей та 

матеріальних цінностей від пожеж; 

4. особливості вибору та застосування систем автоматичного протипожежного 

захисту; 

5. представлення та обговорення нових наукових результатів досліджень і 

практичних досягнень в області безпеки електроустановок; 

6. пожежна безпека при використанні електричних машин та обладнання 

(установок). 

 

РЕЄСТРАЦІЯ з 09.00 год. Початок о 10.00 год. 

Адреса: 18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8. 

Довідки за телефоном: (067) 942-53-20, (063) 182-09-63 

Контактні особи: Костянтин МИГАЛЕНКО, Микола ГРИГОР’ЯН. 


