
ЗВІТ 

про проведення XXI науково-практичний семінар виробників продукції 

протипожежного призначення «Пожежна безпека по-європейськи» 

 

20 листопада 2020 року в онлайн режимі відбувся XXI науково-

практичний семінар виробників продукції протипожежного призначення 

«Пожежна безпека по-європейськи», що був організований кафедрою 

автоматичних систем безпеки та електроустановок факультету пожежної 

безпеки було на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України. Зі вступним словом до учасників семінару 

звернувся заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи 

Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України, к. т. н., професор, заслужений працівник освіти України, Олександр 

ТИЩЕНКО. Відкривав науково-практичний семінар заступник начальника 

факультету – начальник кафедри АСБ та ЕУ к.т.н., доцент, підполковник 

с. ц. з. Костянтин МИГАЛЕНКО. 

З доповідями на семінарі виступили головний конструктор ПП 

«Артон» Володимир БАКАНОВ та фахівець технічної підтримки ПП 

«Артон» Олександр БУРЛА, начальник сектору розвитку бізнесу ТОВ 

«Тірас» Надія КЛЕШКО, заступник директора по комерційним питанням 

ООО НПП «Електроприлад» Вадим САВЧЕНКО, директор ТОВ 

«Пожтехніка Україна» Ольга КРУПА, технічні спеціалісти ТОВ «АЯКС» 

Станіслав КУКСІН та Олексій ТСІЦІЛІН, а також менеджер ТОВ «Сіті 

Електрика» Василь Майданник. 

Окрім цього, участь в роботі семінару взяли більше 40 суб’єктів 

господарювання, які надають послуги протипожежного призначення, фахівці 

Управління ДСНС України у Черкаській області, науково-педагогічні 

працівники, курсанти та студенти інституту. 

Метою проведення даного заходу було представлення новітніх 

розробок виробників автоматизованих систем безпеки, розвиток наукового і 



творчого потенціалу дослідників в області пожежної безпеки, обговорення 

задач та напрямів 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. 

Слід відмітити виступи делегатів ПП «Артон», ТОВ «Тірас», що є 

лідерами у галузі виробництва приладів пожежної та охоронної сигналізації, 

а також виступ заступника директора по комерційним питанням ООО НПП 

«Електроприлад» по системах голосового сповіщення про пожежу.  

Проведення подібних семінарів сприяє обміну досвідом у галузі систем 

протипожежного захисту, удосконаленню існуючої продукції та надає 

можливість вивчення новітніх вітчизняних розробок. 

 

Заступник начальника факультету –  

начальник кафедри АСБ та ЕУ   Костянтин МИГАЛЕНКО 

 

 


