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ПОРЯДОК РОБОТИ  

Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 

«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» та 

підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузей знань та спеціальностей 

«Пожежна безпека» і «Цивільний захист» 

 

10 квітня 2019 року 

 

8
20

-8
55

 – Реєстрація учасників конференції та конкурсу 

9
00

-9
10

 – Вступне слово ректора НУЦЗ України, відкриття 

пленарного засідання конференції 

9
10

-9
15

 – Вступне слово голови Ради молодих вчених при           

Харківський обласній державній адміністрації 

9
15

-9
25

 – Вступне слово голови Ради молодих вчених НУЦЗ    

України 

9
25

-9
55

 – Заслуховування пленарних доповідей 

10
00

-10
05

 – Загальне фото 

10
05

-10
15

 – Перерва 

10
15

-13
30

 – Підсумкове засідання галузевої комісії конкурсу за     

спеціальністю «Цивільний захист» (захист студентами та 

курсантами наукових робіт) та робота секцій конференції 

13
30

-14
00

 – Обід 

14
00

-16
00

 – Підсумкове засідання галузевої комісії конкурсу за 

спеціальністю «Пожежна безпека» (захист студентами та 

курсантами наукових робіт) 

16
00

-18
30

 – Концертно-розважальна програма та ознайомлення  

учасників конкурсу з матеріальною базою університету, 

музеєм 

18
40

-20
30

 – Пішохідна екскурсія містом для учасників конференції та 

конкурсу 

 

11 квітня 2019 року 

 

9
30

-10
00

 – Урочисте закриття конкурсу (підбиття підсумків та 

нагородження учасників та переможців конкурсу). 

Від’їзд учасників конкурсу 

9
00

-13
40

 – Робота секцій конференції 

14
00

-14
30

 – Підведення підсумків конференції. Прийняття резолюції.  

Від’їзд учасників конференції 
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СКЛАД 

галузевої конкурсної комісії (журі) Всеукраїнського конкурсу студентських  

наукових робіт із галузі «Пожежна безпека» 

 

АНДРОНОВ  

Володимир Анатолійович 
проректор з наукової роботи – начальник науково-

дослідного центру Національного університету цивільного 

захисту України Заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор технічних наук, професор, полковник служби 

цивільного захисту, голова комісії (журі) 

ГОРІНОВА  
Вікторія Валеріївна 

старший науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи науково-дослідного центру Національного 
університету цивільного захисту України, кандидат наук з 
державного управління, старший лейтенант служби 
цивільного захисту, секретар комісії (журі) 

 Члени комісії (журі): 

БАСМАНОВ  

Олексій Євгенович 

головний науковий співробітник наукового відділу з 
проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної 
безпеки науково-дослідного центру Національного 
університету цивільного захисту України, доктор технічних 
наук, професор 

КЛЮЧКА  

Юрій Павлович 

начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки 
об'єктів та технологій факультету пожежної безпеки 
Національного університету цивільного захисту України, 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
підполковник служби цивільного захисту 

КОВАЛИШИН 

Василь Васильович 

завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, доктор технічних наук, професор 

МІЩЕНКО 

Володимир Акимович 

завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності та фінансів Національного технічного 
університету «Харківського політехнічного інституту», 
доктор економічних наук, професор 

ОБІЖЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

доцент кафедри загальної хімії Харківського національного 
університету будівництва та архітектури, кандидат 
технічних наук, доцент 

САЄНКО  

Сергій Юрійович 

начальник відділу технологій ізоляції радіоактивних відходів 
«Харківського фізико-технічного інституту НАН України», 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

СТЕЛЬМАХ  

Олег Адамович 

заступник начальника науково-методичного центру 
навчальних закладів ДСНС України – начальник відділу 
науково-методичного забезпечення професійної освіти, 
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби 
цивільного захисту 
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ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі «Пожежна безпека» 
 

 

1.  Боріс Марина Анатоліївна та Лукіна Анастасія Романівна: тема роботи «Прогнозна 

модель викликів оперативно-рятувальних підрозділів м. Запоріжжя» – Росоха Володимир 

Омелянович, доцент, Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

2.  Горбачова Марія Віталіївна та Дзюбенко Анастасія Ігорівна: тема роботи «Пожежна 

охорона» – Демченко Олена Петрівна, доцент, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

3.  Зарбалієва Анастасія Тельманівна та Глаголев Руслан Дмитрович: тема роботи 

«Дослідження процесів горіння деревини та оцінка вогнестійкості несучих будівельних 

конструкцій» – Бєліков Анатолій Серафімович, завідувач кафедри, ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

4.  Коваленко Дарина Євгенівна та Ільєнко Катерина Олександрівна: тема роботи 

«Вивчення впливу мінеральних наповнювачів на вогнезахисні характеристики водно-

дисперсійних лакофарбових покриттів» – Саєнко Наталія Вячеславівна, доцент, 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

5.  Кропива Марія Олександрівна та Вовчак Ольга Романівна: тема роботи 

«Удосконалення пожежної безпеки в торгівельно-розважальних центрах» – Федорчук-

Мороз Валентина Іванівна, доцент, Луцький національний технічний університет 

6.  Кулакова Ганна Олегівна та Столбовой Євген Валентинович: тема роботи 

«Моделювання охолодження резервуара в умовах пожежі в резервуарному парку» – 

Басманов Олексій Євгенович, головний науковий співробітник, Національний 

університет цивільного захисту України 

7.  Куніш Сергій Сергійович та Старусєв Ілля Андрійович: тема роботи «Підвищення 

довговічності відповідальних деталей гідроприводу пожежних машин» – Глушкова Діана 

Борисівна, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

8.  Наваляний Володимир Ігорович та Штойко Богдан Іванович: тема роботи 

«Визначення оптимальних параметрів одностороннього заспокоювача» – Ковалишин 

Василь Васильович, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

9.  Олійник Владислава Олегівна та Муха Святослав-Андрій Ігорович: тема роботи 

«Дослідження пожежонебезпечних властивостей органічної рідини – продукту піролізу 

хвої соснових насаджень» – Товарянський Володимир Ігорович, викладач, Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності 

10.  Плечова Євгенія Олександрівна та Чайка Віталій Вікторович: тема роботи 

«Дослідження безпровідної охоронно-пожежної сигналізації» – Коваль Олександр 

Андрійович, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

11.  Шкільнюк Вікторія Віталіївна: тема роботи «Удосконалення нормативного 

забезпечення з подовження терміну експлуатації об’єктів підвищеної безпеки» – 

Грінченко Ганна Сергіївна, доцент, Українська інженерно-педагогічна академія 

12.  Ющук Іван Олегович та Шеремета Артур Олегович: тема роботи «Розробка 

Вогнегасячих засобів на основі вогнегасних солей, іммобілізованих тирсою деревини» – 

Єлагін Георгій Іванович, інженер науково-дослідної лабораторії, Черкаський інститут 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України 
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СКЛАД 

галузевої конкурсної комісії (журі) Всеукраїнського конкурсу студентських  

наукових робіт із галузі «Цивільний захист» 

 

АНДРОНОВ  

Володимир Анатолійович 
проректор з наукової роботи – начальник науково-

дослідного центру Національного університету цивільного 

захисту України Заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор технічних наук, професор, полковник служби 

цивільного захисту, голова комісії (журі) 

ГОРІНОВА  
Вікторія Валеріївна 

старший науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи науково-дослідного центру Національного 
університету цивільного захисту України, кандидат наук з 
державного управління, старший лейтенант служби 
цивільного захисту, секретар комісії (журі) 

 Члени комісії (журі): 
КОВАЛИШИН 

Василь Васильович 

завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, доктор технічних наук, професор 

МІЩЕНКО 

Володимир Акимович 

завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності та фінансів Національного технічного 
університету «Харківського політехнічного інституту», 
доктор економічних наук, професор 

ОБІЖЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

доцент кафедри загальної хімії Харківського національного 
університету будівництва та архітектури, кандидат 
технічних наук, доцент 

САЄНКО  
Сергій Юрійович 

начальник відділу технологій ізоляції радіоактивних відходів 
«Харківського фізико-технічного інституту НАН України», 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

СТЕЛЬМАХ  
Олег Адамович 

заступник начальника науково-методичного центру 
навчальних закладів ДСНС України – начальник відділу 
науково-методичного забезпечення професійної освіти, 
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби 
цивільного захисту 
 

СТРІЛЕЦЬ  
Віктор Маркович 

старший науковий співробітник наукового відділу з 
проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної 
безпеки науково-дослідного центру, доктор технічних 
наук, доцент 

ТЮТЮНИК 

Вадим Володимирович 

начальник кафедри управління та організації діяльності у 
сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту, 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
полковник служби цивільного захисту 
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ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі «Цивільний захист» 
 

 

1.  Безкровний Максим Олександрович та Лагоцька Анастасія Романівна: тема роботи 

«Запобігання надзвичайним ситуаціям в районі розміщення об’єктів нафтотранспортного 

комплексу» – Шмандій Володимир Михайлович, завідувач кафедри, Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського та Мальований Мирослав 

Степанович, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка» 

2.  Бондарєв Іван Іванович та Федоров Олександр Сергійович: тема роботи «Дослідження 

поверхневих властивостей дисперсних аерозольних продуктів горіння» – Кустов Максим 

Володимирович, доцент, Національний університет цивільного захисту України 

3.  Вовкотеча Михайло Вікторович та Онофрійчук Вікторія Андріївна: тема роботи 

«Дослідження забруднення території хвостосховища «Дніпровське» радіацією» – 

Шаломов Володимир Анатолійович, доцент, ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» 

4.  Гапончук Максим Іванович та Матвіїв Юрій Васильович: тема роботи «Модернізація 

механізму привода повороту платформи пожежного автопідіймача» – Кушнір Андрій 

Петрович, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

5.  Глова Василь Олександрович та Драч Вікторія Леонідівна: тема роботи «Дослідження 

процесу тепло переносу у трубо бетонних колонах круглого поперечного перерізу» – 

Харишин Дем’ян Васильович, викладач, Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

6.  Грошевий Михайло Олександрович та Букрєєв Микита Володимирович: тема роботи 

«Спеціалізований апаратно-програмний комплекс на базі БПЛА для моніторингу районів 

надзвичайних ситуацій» – Бреславський Дмитро Васильович, завідувач кафедри, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

7.  Зайцева Катерина Олександрівна та Пасічник Олена Вадимівна: тема роботи 

«Запобігання виникненню епідемічної ситуації у роботі центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» – Богатов Олег Ігорович, професор, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет 

8.  Куркурін Богдан Павлович та Черський Віктор Олександрович: тема роботи 

«Прогресуючі руйнування будівель внаслідок терористичного акту» – Швиденко Андрій 

Валерійович, начальник кафедри, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України 

9.  Кузнецова Ольга Олександрівна та Бажан Максим Євгенович: тема роботи «Біологічна 

дія іонізуючого випромінювання» – Тимофєєв Микола Сергійович, викладач, 

Приазовський державний технічний університет 

10.  Лабунець Микола Володимирович та Черевко Андрій Михайлович: тема роботи 

«Захист населення у надзвичайних ситуаціях» – Мельник Олександр Васильович, доцент, 

Уманський державний педагогічний університет 

11.  Павлюк Микита Олександрович та Шаповалова Олена Сергіївна: тема роботи 

«Оптимізація розміщення сил цивільного захисту на території Дніпропетровської 

області» – Рогозін Анатолій Сергійович, доцент, Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова 

12.  Рагуліна Юлія Михайлівна та Харченко Анастасія Леонідівна: тема роботи 

«Вдосконалення правового регулювання пожежної безпеки в Україні шляхом 

запозичення досвіду європейських країн» – Куліш Анатолій Миколайович, директор ННІ, 

Сумський державний університет 
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13.  Рибалко Владислав Володимирович та Генова Анастасія Валеріївна: тема роботи 

«Очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах» – Мальований Мирослав 

Степанович, професор, Національний університет «Львівська політехніка» та Дейна Ігор 

Петрович, старший викладач, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

14.  Столбовой Євген Валентинович та Лєбєдєва Юлія Олександрівна: тема роботи 

«Розробка програмного комплексу з підтримки дій керівника ліквідації надзвичайної 

ситуації медико-біологічного характеру» – Шевченко Роман Іванович, начальник 

наукового відділу, Національний університет цивільного захисту України 

15.  Фельдман Віктор Вікторович та Ситник Олег Олександрович: тема роботи 

«Дослідження, аналіз та оцінка рівня ризику виникнення аварій під час експлуатації 

газонаповнювальних пунктів (ГНП)» – Маховський Валерій Олександрович, доцент, 

Дніпровський державний технічний університет 

16.  Шмигельська Юлія Олегівна та Когут Ірина Анатоліївна: тема роботи «Роль 

цивільного захисту у забезпеченні національної безпеки держави» – Білоус Ірина 

Ігорівна, доцент, Тернопільський Національний економічний університет 
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Лєпьохіна К.С., НУК ім. Адм. Макарова Профілактика пожеж на підприємстві 
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Роянов В.О., НУЦЗУ Дослідження кратності спучування модифікованих вогнезахисних покриттів 

Рубан Д.В., НУЦЗУ Вдосконалення способів проектування систем внутрішнього 
протипожежного водопроводу 

Рубан Д.В., Семчук В.М., НУЦЗУ Шляхи зниження вибухопожежної небезпеки на верху 
коксових батарей 

Соловей А.Г., НУЦЗУ Оцінка впливу характеристик світлових люків на час примусової вентиляції 
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1162-16#n15
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Секція 2. Організація управління діяльністю 

оперативно-рятувальних підрозділів 

 

Голова секції – д.т.н., с.н.с. Тютюник В.В. 

Заступник голови секції – к.т.н., доц. Писклакова О.О. 

Секретар секції – к.держ.упр. Харламова Ю.Є. 

10.04 – ауд. 34 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40

 

11.04 – ауд. 901, 801 (вул. Баварська,7) з 09
00

-13
40 

 

Анфілов В.Ю., НУЦЗУ Прогнозування кількості пожеж на території запорізької області 

Арнаго Г.В., НУЦЗУ Функціональна схема інформаційно-аналітичної підсистеми управління 

процесами попередження й локалізації наслідків НС об’єктового рівня 

Вікарчук Ю.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Модель управлінської діяльності 

начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів 

Вінник С.С., НУЦЗУ Страхування в національній економіці 

Власенко А.А., НУЦЗУ Створення МПК в рамках стратегії реформування ДСНС 

Ганієв Д.Д., НУЦЗУ Роль і значення управління персоналом як науки 

Дегтярьова А.І., НУЦЗУ Структура навчання населення у сфері цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Зімін С.І., НУЦЗУ Функціонування системи місцевого самоврядування в рамках стратегії 

реформування ДСНС 

Ізотов В.І., Штейн П.В., НУК ім. Адм. Макарова Актуальні напрямки підготовки 

мобілізаційного резерву 

Карабута С.О., НУЦЗУ Дослідження шляхів підвищення ефективності способів ліквідації 

наслідків хімічно небезпечних аварій 

Карпов С.Г., НУЦЗУ Система Європейського Союзу у галузі боротьби з катастрофами 

Кисленко Р.О., НУЦЗУ Модель прогнозування необхідної кількості особового складу для 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

Козак М.С., НУЦЗУ Аналіз динаміки надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що 

виникли на території Донецької області в умовах соціально-економічного стану 

Кофтун А.М., НУЦЗУ Оцінка динаміки надзвичайних ситуацій на території України 

Кузнецов М.О., НУЦЗУ Обґрунтування та порядок проведення утилізації ТР 9м21 

Макаров Є.О., НУЦЗУ Перспективні напрямки досліджень підвищення ефективності засобів 

боротьби з димом та продуктами вибуху 

Максименко М.В., НУЦЗУ Створення комплексної системи моніторингу надзвичайних 

ситуацій в Україні 

Мєтьолкін О.О., НУЦЗУ Управління захистом при виникненні НС на хімічно небезпечних 

об'єктах 

Міщенко О.В., НУЦЗУ Результати кластерної оцінки областей України за рівнем хімічної 

небезпеки 

Мосолов В.В., НУЦЗУ Оцінка динаміки прояву надзвичайних ситуацій на території України 

Наріжний О.Б., НУОУ ім. Черняховського Питання організації та здійснення завдань 

забезпечення екологічної безпеки у ході ведення операції Об’єднаних сил 

Обрусна С.Ю., Чубань В.С., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Прийняття управлінських 

рішень у сфері цивільного захисту з використанням методів економіко-математичного 

моделювання 

Оксенюк В.І., НУЦЗУ Правові аспекти правозастосовної діяльності посадових осіб ДСНС у 

сфері адміністративних правопорушень 

Павлов С.В., НУЦЗУ Проблеми своєчасного виявлення та передачі інформації про пожежу 

Павлюк К.В., НУЦЗУ Кластерний аналіз областей України за рівнем природної небезпеки 

Парфьонов Г.А., НУЦЗУ Необхідність навчання населення правилам пожежної безпеки 

Пліско А.В., НУЦЗУ Структура та основні завдання психологічної служби ДСНС 

Попруга О.Ю., НУЦЗУ Кластерний аналіз областей України за рівнем техногенної небезпеки 
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Раимбеков К.М., Республика Казахстан Анализ работы экстренных служб КЧС МВД 

республики Казахстан 

Романченко К.В., НУЦЗУ Ефективність комплексного аналізу ризику при управлінні 

ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

Руденко І.В., НУЦЗУ Роль права в діяльності органів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

Сергієнко А.О., НУЦЗУ Гуманітарне розмінування в Україні 

Симон Д.С, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Покращення ефективності оперативних дій 

пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України під час гасіння пожеж та пошукових робіт в 

зоні надзвичайної ситуації 

Солод М.О., НУЦЗУ Роль права в діяльності органів державної служби з надзвичайних ситуацій 

Сороколіт М.В., НУЦЗУ Аналіз нормативно-правових документів щодо функціонування та 

перспектив розвитку цивільного захисту 

Тітарев В.О., НУЦЗУ Добровільні пожежні організації у системах цивільного захисту 

зарубіжних країн 

Ткаченко І.А., НУЦЗУ Впровадження в застосування силами цивільного захисту безпілотних 

літальних апаратів з дистанційним керуванням 

Томілко О.О., НУЦЗУ Створення інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами 

попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій єдиної державної системи 

цивільного захисту 

Трубчанін М.В., НУЦЗУ Реформування системи ДСНС: нормативно-правовий аспект 

Філіппенко О.О., НУЦЗУ Системи цивільного захисту США 

Форноляк В.М., НА СБУ Деякі аспекти організації взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом 

в Україні 

Христенко К.М., НУЦЗУ Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного 

управління пожежною безпекою в Україні 

Циллюрик В.С., НУЦЗУ Періодичність здійснення планових заходів державного нагляду у 

сфері техногенної та пожежної безпеки 

Чиж А.С., НУЦЗУ Дослідження питань пожежної небезпеки підприємств олійно-жирової 

промисловості 

Шаповалов В.О., НУЦЗУ Теоретичні аспекти лідерства та практика управління в органах та 

підрозділах ДСНС України 

Шевченко М.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Структура готовності начальників 

караулів оперативно-рятувальних підрозділів до управлінської діяльності 

Шепелєв І.В., НУЦЗУ; Толкунова В.І., ХНАУ ім. М.Є. Жуковського Аналіз міжнародного 

досвіду підготовки фахівців з гуманітарного розмінування територій, забруднених 

вибухонебезпечними предметами 

 

Секція 3. Гасіння пожеж та аварійно-рятувальні роботи 
 

Голова секції – к.т.н., доц. Лісняк А.А. 

Заступник голови секції – к.т.н. Дубінін Д.П. 

Секретар секції – к.т.н. Остапов К.М. 

10.04 – ауд. 206 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40

 

11.04 – ауд. 402 (вул. Баварська,7) з 09
00

-13
40 

 

Агашков С.С., НУЦЗУ Основні етапи проведення оперативного розгортання сил та засобів 

Баглюк Є.Ю., НУЦЗУ Особливості проведення рятувальних робіт при транспортуванні 

потерпілого через водну перешкоду 

Борзенков Д.А., НУЦЗУ Основні поняття про процес «горіння» та принципи припинення горіння 

Вачков И.Ю., НУГЗУ Изучение параметров средств огнезащиты древесины 

Виноградов Є.В., НУЦЗУ Використання штурмової драбини, в пожежнорятувальній 

підготовці для особового складу ДСНС під час розбиття металево-пластикових вікон 

Гаврилов Б.В., НУЦЗУ Застосування дрібнорозпиленої води для гасіння електромобілів 
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Жечев М.А., НУЦЗУ Аналіз системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на 

об’єктах суб’єктів господарювання 

Загороднюк В.С., Шепілов А.А., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Web-сервіс визначення 

масштабів хімічних аварій 

Задорожний В.А., НУЦЗУ Основні принципи концепції проведення аварійно-рятувальних 

робіт при дорожньо-транспортних пригодах 

Зелик О.В., НУЦЗУ Визначення кількості сил та засобів для гасіння пожежі за допомогою 

номограми 

Краснов В.А., НУГЗУ Расчет сил и средств при тушении проливов горючих жидкостей на 

установках комплексной подготовки газа 

Крісько М.М., НУЦЗУ Використання рятувальних дронів для аварійно-рятувальних робіт 

Кулакова Г.О., НУЦЗУ Експериментальне визначення теплового впливу пожежі розливу 

горючої рідини на вертикальний сталевий лист 

Литовченко Д.Р., НУЦЗУ До питання контролю фізичного стану пожежного рятувальника 

при виконанні рятувальних робіт на висоті 

Мних М.-М.Р., ЛДУ БЖД Підвищення пожежної стійкості та гасіння пожеж торфополів з 

використанням фосфатних добрив 

Морозюк О.О., НУЦЗУ Визначення необхідної кількості приладів для запобігання 

розповсюдження хмари аміаку 

Найдьонов А.О., НУЦЗУ Особливості моделювання гасіння пожежі у комп’ютерному тренажері 

Никоненко С.П., НУЦЗУ Моделювання розвитку пожежі у комп’ютерному тренажері 

Новак М.В., НУЦЗУ Проблеми формування сучасних методів навчання проведенню 

рятувальних робіт на висоті 

Новак М.В., НУЦЗУ Забезпечення пожежної безпеки населення. сучасний стан проблеми 

Огороднійчук О.Ю., НУЦЗУ Втрати напору у плоскозгорнутих рукавах різного діаметру 

Опирайло М.О., НУЦЗУ Основні дії начальника караулу при виїзді та прямуванні до місця 

пожежі 

Остапов К.М., НУЦЗУ Щодо пожежогасіння гелеутворюючими складами 

Пахота М.М., НУЦЗУ Основні поняття про процес ліквідації надзвичайної ситуації з викидом 

небезпечних хімічних речовин 

Пахота М.М., НУЦЗУ Види рятувальних робіт при ліквідації наслідків повеней та підтоплень 

Попов Є.В., НУЦЗУ Ділова гра як метод підготовки курсантів до активної взаємодії в 

надзвичайних ситуаціях 

Попов Є.В., НУЦЗУ Побудова та дослідження багатофакторної моделі процесу рятування 

постраждалого з третього поверху з використанням похилої переправи за допомогою нош 

рятувальних вогнезахисних 

Саламов Д.О., НУЦЗУ Моделювання теплового впливу пожежі розливу горючої рідини в 

обвалуванні на резервуар з нафтопродуктом 

Скомаровський Г.В., НУЦЗУ Дії рятувальників при рятуванні постраждалого з колектору 

Тишаков В.П., НУЦЗУ Вдосконалення підготовки рятування постраждалого з колектору 

шляхом розробки нормативу 

Токарь И.А., НУГЗУ Применение пожарных кран-комплектов в высотных жилых зданиях для 

ликвидации пожара 

Фільчук О.М., НУЦЗУ Дослідження лицьових частин ізолюючих апаратів 

Фільчук О.О., НУЦЗУ Приклад розрахунку сил та засобів для гасіння пожежі на технологічній 

установці регенерації діетиленгліколю пересувною пожежною технікою 

Хорошев Р.О., НУЦЗУ Застосування дрібнорозпиленої води для захисту від теплового 

випромінювання на пожежі 

Чорний Я.О., НУЦЗУ Додаткове спорядження газодимозахисної ланки при рятуванні людей 

Шелест Д.О., НУЦЗУ Порядок залучення пожежно-рятувальних підрозділів до гасіння 

лісових пожеж 

Яцухно Т.Ю., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Закономірності припинення горіння нафти і 

нафтопродуктів повітряно-механічною піною середньої кратності 
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Секція 4. Аварійно-рятувальна, спеціальна та військова техніка 
 

Голова секції – к.т.н., доц. Калиновський А.Я. 

Заступник голови секції – к.т.н., доц. Собина В.О. 

Секретар секції – к.т.н. Качур Т.В. 

10.04 – ауд. 409 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40

 

11.04 – ауд. 605 (вул. Баварська, 7) з 09
00

-13
40 

 

Балака Н.С., НУЦЗУ Вивчення рівня експлуатаційної надійності пожежних автомобілів 

Богачов О.О., НУЦЗУ Щодо розробки системи підтримки прийняття рішень в умовах 

надзвичайних ситуацій 

Бодряга О.Ю., НУЦЗУ Оцінка показників безвідмовності апаратури оперативного 

диспетчерського зв'язку від режиму електричного навантаження в умовах надзвичайної 

ситуації 

Бондарєв Д.Р., Козлов Я.О., НУЦЗУ Підвищення ефективності гасіння лісових пожеж шляхом 

застосування бінарної вогнегасної системи 

Веліксар Г.А., Мегей І.М., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Удосконалення засобів 

виявлення електричного струму під час гасіння пожеж 

Гирман В.С., НУЦЗУ Класифікація індивідуальних страхувальних систем 

Гіря М.Е., НУЦЗУ Особливості застосування технічних засобів під час проведення АРР 

Горбанєв П.О., НУЦЗУ Залежність коефіцієнта готовності апаратури оперативного 

диспетчерського зв'язку від показників безвідмовності й ремонтопридатності в умовах 

надзвичайної ситуації 

Дембицький Н.С., НУГЗУ Совершенствование существующей вакуумной системы 

водозаполнения насоса пожарного автомобиля 

Добринска Радина, ТУ Варна Анализ на търсенето и спасяващото оборудване в България 

Зінчук Ю.В., НУЦЗУ Визначення необхідності коректування одиночного комплекту запасних 

технічних засобів апаратури оперативного диспетчерського зв'язку за результатами 

експлуатації в умовах надзвичайної ситуації 

Зелик О.В., НУЦЗУ Метод контролю пожежних рукавів 

Зіняк А.С., НУЦЗУ Опрацювання конструкції гібридного силового приводу насоса пожежного 

автомобіля 

Калужських А.І., НУЦЗУ Щодо захисту інформаційних ресурсів в телекомунікаційних 

системах ДСНС 

Клейменова М.І., НУЦЗУ Щодо управління ризиками надзвичайних ситуацій 

Клименко О.Ю., НУЦЗУ Питання щодо функціонування смуги психологічної підготовки 

рятувальників 

Коваленко Р.І., НУЦЗУ Формування рекомендацій для вибору оптимального маршруту руху 

пожежно-рятувальними підрозділами при прямуванні до місця виклику 

Кочерга А.О., НУЦЗУ Визначення глибини цілі при довільному зсуві антен багатоканального 

приймача міношукача VLF-системи 

Лебедєва Ю.О., НУЦЗУ Алгоритм визначення глибини залягання боєприпасу у 

двоканальному приймачі міношукача VLF-системи 

Лобацький Д.С., Решетняк Д.В., НУЦЗУ Опис динаміки руху пожежної та інженерної 

машини під час дії вибухових навантажень 

Медведєва Д.О., НУЦЗУ Щодо міжнародного досвіду державного управління у сфері 

цивільного захисту 

Михайлов М.О. НУГЗУ Применение плавучего нефтесборщика при горении разлившихся 

нефтепродуктов на воде 

Мустяца І.М., НУЦЗУ Підвищення ефективності процесу поповнення запасів при організації 

роботи польових таборів 

Назаренко С.Ю., НУЦЗУ Планування проведення дослідження зміни тиску в напірних 

пожежних рукавів в умовах реальної пожежі 
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Олейник Т.Н., НУГЗУ Баллоны металлопластиковые для газов 

Опирайло М.О., НУЦЗУ Роль фізичної підготовки в житті фахівця пожежної безпеки 

Поліванова О.Г., НУЦЗУ Розробка окремих аспектів контейнерного методу пожежогасіння 

Решетняк Д.В., Лобацький Д.С., НУЦЗУ Форми руху незакріпленого об’єкта під час дії 

ударної хвилі вибуху 

Сиваков М.И., НУГЗУ Тенденции развития техники для защиты личного состава ОСС ГЗ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Савельєв Д.І., НУЦЗУ Дослідження гелеутворюючих вогнезахисних складів для гасіння 

лісової хвойної підстілки 

Савета О.І., ДВНЗ УДХТУ Використання аварійно-рятувальних комплексів в надзвичайних 

ситуаціях 

Семкив В.М., НУГЗУ Организация подслойного тушения резервуаров с использованием 

гранул негорючих пористых материалов 

Тарадуда Д.В., НУЦЗУ Щодо розробки програмно-технічного комплексу моніторингу та 

управління безпекою ПНО 

Тронік В.Ю., НУЦЗУ Аналіз використання вогнегасних речовин та способів їх доставки для 

цілей пожежогасіння 

Трофімов А.Г., НУЦЗУ Автоматизація ремонту двигунів аварійно-рятувальної техніки 

Усатенко Д.Г. НУЦЗУ Проведення випробувань із дослідження зміни впливу температури на 

деревину 

Фроленко В.С.,НУЦЗУ Заходи щодо зменшення кількості загиблих на воді 

Хомук М.С., НУЦЗУ Вимоги щодо безпеки праці при проведенні навчань на полігоні, 

навчально-тренувальному комплексі та вогневій смузі психологічної підготовки 

Чеберячко Ю.І., НТУ «Дніпровська політехніка» Розробка нового фільтрувального 

респіратора 

Чиж А.С., Філіппенко О.О., НУЦЗУ Пропозиції щодо розрахунку часу роботи в апаратах на 

стисненому повітрі під час проведення рятувальних робіт на станціях метрополітену 

глибокого закладення 

Шаповалов В.О., Савченко І.В., НУЦЗУ Діагностування технічного стану пневматичних шин 

Шахов С.М., НУЦЗУ Розробка експериментальної установки для проведення досліджень 

властивостей компресійної піни 

Широкий І.Р., НУЦЗУ Застосування систем персональної радіонавігації під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

Шкурка О.О., НУЦЗУ Охорона праці працівників ДСНС під час ліквідації наслідків НС 

техногенного характеру усередині приміщень 

Якушко А.М., НУЦЗУ Обґрунтування потреби вдосконалення системи технічного 

обслуговування пожежних автомобілів 

 

Секція 5. Автоматичні системи безпеки та інформаційні технології 
 
Голова секції – к.т.н., доц. Дерев’янко О.А.  
Заступник голови секції – к.т.н., доц. Христич В.В. 
Секретар секції – Антошкін О.А. 

10.04 – ауд. 324 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40

 
11.04 – ауд. 324 (вул. Чернишевська, 94) з 09

00
-13

40 

 
Андросова Ю.В., НУЦЗУ Основні вимоги до систем автоматичного спостереження і контролю 
Бардіян Р.О., НУЦЗУ Обмеження задачі проектування шлейфів пожежної сигналізації та 
можливі варіанти їх формалізації 
Бреславец Б.А., НУГЗУ Пожар как фактор техногенной катастрофы 
Вотягов І.Д., НУЦЗУ Аналіз стану та тенденції розвитку пожежних сповіщувачів полум’я 
Гади М.О., НУЦЗУ Рішення рівняння потоку для двоокису вуглецю методом Ньютона 
Гончаров А.П., НУГЗУ Видеоконференцсвязь для ситуационных центров 
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Денисюк Х.В., НУЦЗУ Основоположні принципи забезпечення захисту і своєчасних заходів 
пожежної безпеки 
Жуков І.Е., НУЦЗУ Поверхневе руйнування пористого композиційного покриття 
Задерейко А.В., НУЦЗУ Особливості пожежогасіння комп’ютерних систем 
Іщук К.І., НУЦЗУ Гідравлічні параметри розподільчої мережі 
Карпюк В.С., НУГЗУ Угол излучения звукового пожарного оповещателя в помещении 
Кузмичов А.С., НУГЗУ Влияние электростатического поля на скорость осаждения 
огнетушащего аэрозоля 
Кулик Е.Р., НУЦЗУ Тенденції розвитку димових оптико-електронних сповіщувачів 
Мних М.-М.Р., ЛДУ БЖД Автоматичні системи безпеки на АЕС України 
Петренко Д.М., НУЦЗУ Формування різницевих знімків за допомогою пакету Mathcad для 
пошуку змін на зображенні 
Пожидаєв І.Ю., НУЦЗУ Порівняльний аналіз сучасних систем оповіщення про техногенні небезпеки 
Римарчук Д.О., НУЦЗУ Тенденції розвитку термохімічних газоаналізаторів 
Скляр С.О., НУЦЗУ Тенденції розвитку теплових пожежних сповіщувачів 

Слєпцов В.С., НУЦГУ Математическая модель оптимизации диаметров трубопроводов 
дренчерных установок водяного пожаротушения 
Лебедева Ю.А., НУЦЗУ Оптимізація проектування систем АПС засобами розрахунково-
графічної програми Autocad 
Степанов С.А., НУЦЗУ Аналіз стану та тенденції розвитку систем пожежної сигналізації 
Столбовий Є.В., НУЦЗУ Визначення параметрів апаратних засобів програмного комплексу з 
підтримки дій керівника ліквідації НС медико-біологічного характеру 
Тараненко О.Є., НУЦЗУ Аспіраційні системи виявлення пожежі 
Творошенко І.С., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Застосування сучасних інформаційних технологій 
для розробки геопросторової моделі рівня забруднення атмосфери радіоактивними викидами 
 

Секція 6. Психологічне та гуманітарне забезпечення оперативно-

рятувальних підрозділів 
 
Голова секції – д.б.н., проф. Перелигіна Л.А. 
Заступник голови секції – д.філос.н., проф. Рябініна О.В. 
Секретар секції – к.філол.н. Лептуга О.К. 

10.04 – ауд. 416, 430, 425 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40

 
11.04 – ауд. 416, 430, 425 (вул. Чернишевська, 94) з 10

30
-13

40 

 
Андрєєва Є.А., НУЦЗУ Сучасні підходи дослідження психологічних механізмів мотивації 
персоналу 

Артем'єв Д.С., НУЦЗУ Деякі особливості діагностичної роботи психолога з персоналом 
організацій 

Атаманчук О.О., НУЦЗУ Солярно-вогняна символіка в романі В. Винниченка «Сонячна 

машина» 

Білецька І. В., НУЦЗУ Застосування основ психолінгвістики в кризових ситуаціях 

Білецька І.В., НУЦЗУ Особливості мотивації професійної діяльності в залежності від обраної 

професії 

Бордюк А.М., НУЦЗУ Вивчення фразеології під час формування рідномовної компетенції 

працівників сфери цивільного захисту 

Бражник К.О., НУЦЗУ Ліси західних регіонів України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення 

Буйна А.С., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Елементи формування професійної 

компетентності майбутнього працівника служби цивільного захисту 

Бунь К.В., НУЦЗУ Емоційне реагування особистості та її адаптаційні можливості 

Бурчак М.С., НУЦЗУ Екологічна стратегія 

Великохацька А.В., НУЦЗУ Психологічна характеристика творчої особистості 

Вирвич О.С., НУЦЗУ Особливості самооцінки у осіб з різним рівнем емоційного інтелекту на 

прикладі курсантів та студентів 
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Вірченко К.Р., НУЦЗУ Конфесіоналізація як чинник розвитку європейського суспільства 

Вірченко К.Р., НУЦЗУ Вплив віктимності на Я-концепцію особистості у працівників ДСНС 

Гела В.В., НУЦЗУ Характеристика змісту та методики фізичної підготовки у курсантів та 

студентів 

Гнатюк Д.О., НУЦЗУ До питання щодо впливу соціально – психологічних факторів на 

поведінку та комунікацію 

Горбатова Д.В., НУЦЗУ Вивчення антонімів як засобу вдосконалення мовленнєвої 

компетенції майбутніх фахівців ДСНС 

Горбаченко Ю.М., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Особливості службової дисципліни в 

органах та підрозділах цивільного захисту 

Грабіжна К.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Освітній простір вищого закладу освіти як 

запорука всебічного розвитку майбутнього фахівця ДСНС України 

Григор О.А., НУЦЗУ Захист природи і екологія цивілізації 

Грушко О.О., НУЦЗУ Робота місцевих органів самоврядування Харківської губернії по 

впровадженню вогнестійкого будівництва у сільській місцевості (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) 

Губанова А.С., НУЦЗУ Олекса Тихий – Український правозахисник та дисидент 

Денисова А.О., НУЦЗУ Урахування характеру фахівця в організації професійної діяльності 

Дубовик А., НУЦЗУ Гендерні особливості сформованості психологічної готовності до 

професійної діяльності у майбутніх психологів ДСНС 

Чичка В.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ До питання соціально-правового захисту 

персоналу органів та підрозділів цивільного захисту 

Рожко В.О., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Дефініція соціального забезпечення у сфері 

цивільного захисту 

Євглевська Л.В., НУЦЗУ Деструктивні установки міжособистісної взаємодії у курсантів 

НУЦЗУ з різним рівнем ворожості 

Євглевська Л.В., НУЦЗУ Індивідуалізація фізичного навантаження у процесі занять з 

фізичного виховання студентів та курсантів НУЦЗУ 

Єрмак О.О., НУЦЗУ Хімічна зброя. Наслідки використання в роки і світової війни, та 

боротьба проти неї сьогодні 

Жистовська О.О., НУЦЗУ Аналіз ведучого типу та стилю мислення у груп, які мають різні 

гендерні установки та стереотипи 

Жовтнева В.В., НУЦЗУ Вплив гендерних стереотипів і установок у юнаків та дівчат 

студентського віку на особливості емоційної сфери 

Жук М.А., НУЦЗУ Проективне дослідження гендерних ідентифікаційних образів 

Іванова Ю.М., НУЦЗУ Особливості стратегій подолання стресових ситуацій у курсантів та 

студентів НУЦЗУ з різним рівнем асертивності 

Кіріс Н.В., НУЦЗУ Терміни-кальки в термінологічній системі ДСНС України 

Калашник Ю.Є., НУЦЗУ Особливості саморегуляції та життєстійкості у курсантів НУЦЗУ з 

різним рівнем емпатії 

Канцедал В.В., НУЦЗУ Психологічна складова фахівця на прикладі лікаря 

Капінос Є.В., НУЦЗУ Промислова екологія 

Кащавцева В.О., НУЦЗУ Вплив стресогенних факторів на успішність навчання студентів та 

курсантів НУЦЗУ 

Кердивар В.В., НУЦЗУ Деякі віктимні якості особистості внутрішньо переміщених осіб 

Коккей К.А., НУЦЗУ Особливості мотивації афіліації студентів та курсантів з різним рівнем 

особистісної тривожності 

Колотій М.С., НУЦЗУ Назви стихійних лих як фрагмент української мовної картини світу 

Кондратюк І.С., НУЦЗУ Витривалість характеристика та методика її розвитку 

Кондратюк І.С., НУЦЗУ Поняття гендерних відмінностей в психології 

Кононенко К.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ The necessity of developing humanitarian 

educational environmentin technical higher educational establishments 

Котенко В.В., НУЦЗУ Особливості соціально-психологічного феномену «Я-концепції» та її 

формування 
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Котляр Д.О., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Безпечне виконання професійних 

обов’язків – невід'ємне право працівників Черкаської преси 

Крамна К.С., НУЦЗУ Особливості емоційного вигорання працівників ДСНС з різним рівнем 

самоактуалізації 

Красильнікова І.І., НУЦЗУ Особливості поведінки у конфліктній ситуації курсантів НУЦЗУ 

Кривошей О.О., НУЦЗУ Особливості тривожності та життєстійкості у курсантів та 

студентів НУЦЗУ з різним рівнем адаптованості у ВНЗ  

Кулініч О.Р., НУЦЗУ Специфіка Англо-Українського перекладу фразеологізмів як засіб 

формування іншомовної компетенції курсантів 

Курганов Р.І, НУЦЗУ Татуювання як складник зовнішнього вигляду скіфів: захисний аспект 

Лисенко К.О., НУЦЗУ Значення мови як духовної категорії в становленні майбутнього 

працівника системи ДСНС 

Лісова Я.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Явище синонімії у термінологічній системі 

Луценко С.С., НУЦЗУ Рівень депресії та суїцидальна поведінка працівників ДСНС на різних 

етапах професіоналізації 

Луценко С. С., НУЦЗУ Особливості ділового та управлінського спілкування у професійній 

діяльності 

Макаренко С.С., НУЦЗУ Самостійні заняття з фізичного виховання для студентів 

Малихін В.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Соціальна комунікація в антикризовому 

управлінні  

Мельник І.О., НУЦЗУ Особистісні зміни військовослужбовців після участі у бойових діях 

Молочко В.С., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Проблеми дослідження готовності 

курсантів-рятувальників до іншомовного спілкування 

Молчанов С.С., НУЦЗУ Характеристика змісту та методики фізичної підготовки у курсантів 

та студентів 

Мостицька А.А., НУЦЗУ Мовна об’єктивація концепту Україно-Російський конфлікт у 

дискурсі ВВС 

Нос О.О., Шелегеда В.В., НУЦЗУ Традиції та розвиток фізичної культури Запорізької січі та 

їх втілення у сьогоденні 

Обухов Е.В., НУЦЗУ Стихії в романі В. Винниченка «Поклади золота» 

Овчінніков О.П., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Проблеми формування критичного 

мислення майбутніх рятувальників 

Олійніченко О.Р., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Взаємодія із ЗМІ в управлінні НС 

Осетрова Г.О., НУЦЗУ Особливості науково-технічного перекладу 

Осіпенко Т.М., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Особливості використання військової 

термінології 

Панімаш Ю.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Лідерські якості керівника як складова 

успішної діяльності органів і підрозділів ДСНС 

Панков Я.С., НУЦЗУ Важливість дослідження емоційної сфери для організації професійної 

підготовки рятувальників ДСНС України 

Парфенов Г.А., НУГЗУ Психологические аспекты обучения людей действиям в условиях 

пожара 

Пашкова В.Р., НУЦЗУ Види діяльності праці в психології 

Пашкова В.Р., НУЦЗУ Фактори адаптації студентів НУЦЗУ до умов навчання 

Пересада П.Д., НУЦЗУ Калькування як спосіб перекладу неологізмів у сучасній Англійській 

мові: підвищення мовної компетентності майбутніх фахівців ДСНС 

Петрова А.С., НУЦЗУ Почуття гумору як один з видів психологічного захисту особистості 

Попруга О.Ю., НУЦЗУ Види і показники витривалості 

Промська А.С., НУЦЗУ Формування лексичної компетенції майбутніх працівників ДСНС у 

процесі вивчення Української мови як іноземної 

Різуненко В.О., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Психологія ділового спілкування та його 

сьогоденне значення 

Рожко С.М., НУЦЗУ Соціально-психологічні фактори професійного вигорання 
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Романченко К.В., НУЦЗУ Особливості і проблеми навчання фахівця рятувальника 

Руденко М.К., НУЦЗУ Гендерні особливості візуалізації у психологів ДСНС України з різним 

рівнем розвитку когнітивних процесів 

Свічкар М.О., НУЦЗУ Особливості поведінки в конфліктній ситуації курсантів НУЦЗУ з 

різним рівнем агресивності 

Світлична О.І., НУЦЗУ Особливості прийняття рішень та комунікативного контролю у 

структурі особистості майбутнього офіцера ДСНС України 

Селянко Е.О., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Реабілітація та абілітація як категорії 

спеціальної психології 

Софиева Х., ГУОЛПЧС МЧС Азербайджана, НУЦЗУ О сотрудничестве Украинских и 

Азербайджанских психологов в разработке стандартов психологических показателей 

специалистов службы спасения особого риска МЧС Азербайджана 

Старова О.О., НУЦЗУ «Полювання на суржик» як прийом вироблення мовної компетенції під 

час викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Стефанова Денислава, ТУ Варна Историята на службата за търсене и спасяване на България 

Тендітна М.В., НУЦЗУ Робота місцевих органів влади м. Харкова щодо зниження факторів 

пожежної безпеки (друга половина ХІХ ст.) 

Тимошенко О.М, НУЦЗУ Екологічне знання в системі соціально-гуманітарних дисциплін 

Тищенко А.П., НУЦЗУ Психологічні особливості розвитку емпатії у студентів психологів 

Тіщенко А.Ю., НУЦЗУ Особливості життєстійкості та адаптації курсантів НУЦЗУ з різним 

рівнем інтернет-залежності 

Трипутень П.Ю., НУЦЗУ Розвиток фізичної культури в Україні 

Усачев Д.В., НУЦЗУ Формування організаційно-правових засад державного управління 

фізичною культурою в Україні 

Усенко В.Г., НУЦЗУ Вивчення особливостей психологічної захищеності у майбутніх 

рятувальників 

Харченко Е.С., НУГЗУ Анализ техники бега на короткие дистанции 

Хижняк А.О., НУЦЗУ Михайло Драгоманов, як захисник Українських ліберальних ідей 

Чабань А.В., НУЦЗУ Основні можливі психологічні перепони щодо професійної 

самореалізації жінки-офіцера 

Чанкова І.С., НУЦЗУ Особливості Я-образу у жінок, які працюють в ДСНС 

Чиркова О.В., НУЦЗУ Особливості феномену перфекціонізму в осіб з різним рівнем 

суб’єктивного благополуччя 

Чумаченко Т.В., НУЦЗУ Негативні психічні стани працівників ДСНС України, які чергують 

на пунктах надання допомоги на лінії зіткнення 

Шевцова К.С., НУЦЗУ Структурно-функціональне управління фізичної підготовки курсантів 

вузів ДСНС України 

Шевцова К.С., НУЦЗУ Особливості рефлексії у курсантів НУЦЗУ з різним рівнем 

особистісної зрілості 

Шевченко О.В., НУЦЗУ Особливості формування міжетнічної толерантності та 

комунікативної компетентності студентів у процесі навчання 

Шевчук І.І., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Комунікація з громадськістю під час 

надзвичайної ситуації 

Шестопалов А.І., НУЦЗУ До питання вивчення термінів-омонімів у рамках формування 

іншомовної компетенції майбутніх працівників сфери цивільного захисту 

Шеховцова Н.А., НУЦЗУ Гендерні особливості копінг поведінки в конфліктній ситуації 

Шеховцова Н.А., НУЦЗУ «Мова ворожнечі» в сучасному медіа просторі: причини й наслідки 

Шеховцова Н.А., НУЦЗУ Історія виникнення поліграфа. Психологічні аспекти його 

запровадження 

Шеховцова Н.А., НУЦЗУ Роль Локусу контролю в організації професійно – навчальної 

діяльності курсантів НУЦЗУ 

Щербина А.Є., НУЦЗУ Зв'язок психологічних особливостей фахівця з ефективністю 

організації ділового спілкування 



 19 

Ющук І.О., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Фізичний розвиток курсантів та студентів 

Яценко Т.Р., НУЦЗУ Соціально-психологічні фактори виникнення аддикцій у працівників ДСНС 

 

Секція 7. Природничо-наукові аспекти цивільного захисту 
 

Голова секції – д.т.н., с.н.с. Тарасенко О.А. 

Заступник голови секції – д.т.н., проф. Вамболь С.О. 

Секретар секції – к.т.н., доц. Міщенко І.В. 

10.04 – ауд. 152, 410, 607 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40

 

11.04 – ауд. 021 (вул. Баварська,7) з 09
00

-13
40 

 

Артюхов Е.О., Маковеев А.М., НУГЗУ Воздействие низких концентраций токсического вещества 

на организм человека 

Борис Б.Б., ЛДУ БЖД Вогнестійкі матеріали на основі оксидовмісних силіційорганічних сполук 

Володіна В.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Модифікування деревини екологічно 

безпечними речовинами гуанідинового ряду 

Воробйова Д.В., Марчук Р.А.,НУЦЗУ Вплив автомагістралі великого міста на навколишнє 

середовище 

Гапонова А.С., Жадан О.Є., НУЦЗУ Екрануюча здатність водяних струменів при горінні 

резервуара з нафтопродуктом 

Гасанов Р.Э., Ахмедов И.А., НУГЗУ Каспийская бассейновая аварийно-спасательная служба 

состояние и перспективы развития 

Давискуб Д.В., НУЦЗУ Супергідрофобна композиція для пожежних рукавів 

Давискуб Д.В., Ткаченко М.О., НУЦЗУ Математичне моделювання як метод наукового 

дослідження 

Дорошенко А.В., Подать Є.Є., НУЦЗУ Геометричний опис процесу згорання лісних горючих 

матеріалів 

Ищенко И.В., НУГЗУ Подъем затонувших объектов с применением гидрореагирующих составов 

Ковалова В.А., Шабельник А.О., НУЦЗУ Аналіз граничних умов для рівняння переносу 

забруднень 

Корекян П.Ю., Тимошенко И.С., НТУ ХПИ Изучение возможности использования известняков 

Николаевской области для получения глиноземного цемента 

Корецький В.Е., Пушков Д.О., Дорофєєв М.О., НУЦЗУ Моделювання індивідуально-поточного 

руху людей 

Коршенко Д.М., НУЦЗУ Установка для дослідження матеріалів на займистість 

Коршенко Д.Н., Наумов А.Е., НУГЗУ Оценка концентрации паров жидкости, 

быстроиспаряющейся с поверхности разлива 

Кукузенко А.М., Гудиря А.О., НУЦЗУ Вплив факторів пожежі на полігоні ТПВ на елементи 

протизсувних конструкцій 

Кукузенко А.М., Гудиря А.О., НУЦЗУ Визначення взаємозв’язку виду показників димності 

відпрацьованих газів автомобіля та точності формули перерахунку 

Марчук Р.А., Воробйова Д.В., НУЦЗУ Оцінювання паливно-екологічної ефективності 

переведення двигуна електромобіля на споживання біопалива 

Марчук Р.А., Воробйова Д.В., НУЦЗУ Визначення вагомості витрат палива двигуном 

внутрішнього згоряння як фактора екологічної безпеки 

Медведєва Д.О., НУЦЗУ Золь-гель композиції для супергідрофобних покриттів скляних та 

металевих поверхонь 

Мельничук В.Б., НУЦЗУ Винаходи Ніколи Тесла, які випередили час 

Мироненко А.А., НУЦЗУ Іонні двигуни, їх застосування та властивості 

Мордвінов М.Д., Нікітін О.В., НУЦЗУ Моделювання стійкості автомобіля на схилі 

Музика Б.В., НУГЗУ Мюони на страже безопасности 

Новгородченко А.Ю., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Верифікація математичних моделей 

зміни товщини обвугленого шару дерев’яної балки з вогнезахистом 
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Нужна К.С., Калужських А.І., НУЦЗУ Оцінювання екологічної ефективності переведення 

дизель-генератора на споживання палива біологічного походження 

Нужна К.С., НУЦЗУ Визначення екологічного ризику виникнення пожежі на полігоні твердих 

побутових відходів 

Олейник О.С., Терещенко К.О., НУЦЗУ Вплив геометричної форми факелу полум’я на 

величину теплового випромінювання 

Півень Л.М., Скрипник М.С., НУЦЗУ Екологічні питання щодо використання пластику 

Прокопенко О.В., НУЦЗУ Актуальність проблеми попередження надзвичайних ситуацій при 

забрудненнях атмосферного повітря 

Пугач В.Г., НТУ ХПІ Одержання штучного кам’яного матеріалу мрамориту на основі 

каустичного доломіту 

Рашкевич Н.В., НУЦЗУ Емісія забруднюючих речовин при відкритому сміттєспалюванні 

Смирнов К.Є., Сальникова К.Р., НУЦЗУ Критеріальне обґрунтування вибору раціональної 

кількості режимів при стендових моторних випробуваннях 

Солод М.О., НУЦЗУ Застосування безпілотної авіаційної системи для екологічного 

моніторингу пожеж на полігонах ТПВ 

Чаговець А.І., Ігнатенко Д.І., НУЦЗУ Моделювання стійкості автомобіля на схилі 

Чікал М.А., НУК ім. Адм. Макарова Шляхи підвищення безпеки наукомістких підприємств 

Шабельник А.О., Ковалова В.А, НУЦЗУ Застосування диференціальних рівнянь у частинних 

похідних до побудування математичних моделей переносу забруднень у довкіллі 

Шаповалов А.А., Бабакова Е.С., НУЦЗУ Гидроэнергетика – составляющая энергетической 

безопасности Украины 

Шепель В.Р., Сирая А.О., НУЦЗУ Дослідження впливу виду одиниць вимірювання димності 

відпрацьованих газів на точність формули перерахунку 

Шепель В.Р., Сирая А.О., НУЦЗУ Паливно-екологічне обґрунтування раціональної кількості 

полігонів у моделі експлуатації поршневого двигуна автотранспортного засобу 

 

Секція 8. Охорона праці та техногенно-екологічна безпека 
 

Голова секції – к.т.н., доц. Артем`єв С.Р. 

Заступник голови секції – д.держ.упр., проф. Древаль Ю.Д. 

Секретар секції – к.х.н., с.н.с. Лобойченко В.М. 

10.04 – ауд. 111, 202 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40 

11.04 – ауд. 111, 202 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40 

 

Акімова К.С., НУЦЗУ Дослідження впливу антропогенних джерел забруднення в селищі Нова 

Водолага на стан навколишнього середовища 

Ачкасова М.А., НУЦЗУ Сучасні тенденції сфери охорони праці в аспекті гендерних питань 

Бакулін Є.Д., НУЦЗУ Аналіз стану охорони праці на ПАТ «Харків’янка» 

Бездітко Л В., ЖНАЕУ Заходи щодо поліпшення умов праці у тваринництві 

Бондаренко С.В., НУЦЗУ Аналіз стану охорони праці на філії «Лозівський райавтодор» ДП 

«Харківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна кампанія «Автомобільні дороги 

України» 

Бурко А.Г., НУЦЗУ Ландшафтно-екологічний підхід до визначення комплексу 

природоохоронних заходів щодо оздоровлення басейну річки Нижня Дворічна 

Верескун В.С., НУЦЗУ Несприятливі виробничі чинники теплової електростанції 

Горбань А.В., НУЦЗУ Особливості малих річок 

Груздова В.О., НУЦЗУ Визначення коефіцієнту ідентифікації водних витяжок ґрунтів, що 

знаходяться під антропогенним навантаженням 

Демьяненко Д.М., НУЦЗУ Методологічні основи охорони праці 

Дердун О.В., НУЦЗУ Аналіз настанови МОП для діяльності інспекцій з охорони праці 

Дмитрієва Д.В., НУЦЗУ Листяна підстилка дерев як регулятор теплового режиму ґрунту 



 21 

ІвановА.С., Кузнецова А.В., НУЦЗУ Визначення середньорічної концентрації сірководню в 

атмосфері бетонних трубопроводів водовідведення 

Клименко І.В., Дяченко В.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Аналіз показників 

виробничого травматизму в підрозділах ДСНС України 

Корнієнко В.О., Тимошенко Б.О., НУЦЗУ Особливості формування та реалізації державної 

політики у сфері охорони праці 

Коробкіна К.М., НУЦЗУ Вплив лісових пожеж на стан навколишнього природного 

середовища 

Косінов М.В., НУЦЗУ Трудова діяльність шахтарів: засоби захисту 

Крижанівська К.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Екологічні наслідки військових дій 

на території проведення ООС 

Кузнецова А.В., Першко Н.Ф., НУЦЗУ Вплив пожеж на стан ґрунту 

Куліш В.М., Товкайло О.С., НУЦЗУ Підвищення паливно-економічних та екологічних 

показників газової компресорної станції 

Лашко А.О., Кременчуцький льотний коледж НАУ Особливості охорони праці при 

використанні комп’ютерної техніки 

Лебедєва Ю.О., НУЦЗУ Пропозиції короткострокового прогнозування професійного ризику 

Масовець А.М., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Екологічні наслідки аварій на 

гідротехнічних спорудах 

Мікоткін І.С., НУЦЗУ Дослідження впливу полігону ТПВ (Харківська область) на стан 

довкілля 

Мороз Н.С., Скляренко Ю.В., НУК ім. Адм. Макарова Удосконалення охорони праці 

магазину продовольчих товарів як важлива складова безпеки життєдіяльності клієнтів і 

продавців 

Падун В.В., ЛДУ БЖД Техногенна безпека торфовищ Чернігівської області 

Пересада В.О., Дмитрієва Д.В., НУЦЗУ Аналіз можливостей впровадження технологій 

захисту навколишнього середовища на ТОВ ВК «Поліпак ЛТД» 

Прохоров О.С., НУЦЗУ Шляхи підвищення екологічної безпеки підприємств нафтової і 

газової промисловості 

Сарапіна М.В., НУЦЗУ Шляхи підвищення ефективності роботи споруд біологічної очистки 

Борівського комунального водопровідно-каналізаційного підприємства 

Семенов М.І., ДВНЗ УДХТУ Система управління охороною праці на біогазових установках 

Сєгіна Є.Є., Маркін О.С., Іваненко Т.С., НУК ім. Адм. Макарова Проблеми відходів упаковки 

Смоленська І.В., НУЦЗУ Виробничий травматизм - проблема сучасності 

Сніжко С.О., НУЦЗУ Попередження професійних ризиків майстра виробничого навчання 

Суденков Д.С., НУЦЗУ Ризики використання засобів індивідуального захисту 

Терещенко К.О., НУЦЗУ Культура виробництва як фактор інтенсифікації діяльності сучасних 

підприємств 

Тимошенко О.Ю., ДВНЗ УДХТУ Стан сучасного травматизму та рівень професійної 

захворюваності на промислових об’єктах України 

Тимошенко Б.О., НУЦЗУ Вплив несприятливих виробничих чинників на працівників 

морського порту 

Ткаченко Я.В., НУЦЗУ Попередження професійних ризиків робітників лабораторії 

Товолжанська Є.С., НУЦЗУ Підвищення рівня охорони праці в ветеринарній медицині 

Томчук Н.М., НУЦЗУ Вплив лісових пожеж на забрудненість ґрунтів важкими металами 

Трофименко Д.С., НУК ім. Адм. Макарова Проблеми техногенно-екологічної безпеки 

науково-дослідних лабораторій 

Фесенко Д.О., НУЦЗУ Нормативні вимоги до забезпечення безпеки праці на робочому місці токаря 

Цимбал Б.М., НУЦЗУ Підвищення рівня охорони праці при експлуатації гідравлічних насосів 

безрозбірним відновленням плунжерних пар 

Чорний В.С., НУЦЗУ Попередження електричного ризику 

Яценко М.Р., НУЦЗУ Сутність та особливості зарубіжного досвіду мотивації у сфері охорони 

праці (на прикладі Нідерландів) 
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Секція 9. Публічне управління у сфері цивільного захисту 

 

Голова секції – д.держ.упр., проф., Домбровська С.М. 

Заступник голови секції – д.держ.упр., проф., Шведун В.О. 

Секретар секції – к.держ.упр., Помаза-Пономаренко А.Л. 

10.04 – ауд. 3 (вул. Лермонтовська, 28) з 10
30

-13
40 

11.04 – ауд. 3 (вул. Лермонтовська, 28) з 09
00

-13
40 

 

Апальков Д.А., НУЦЗУ Державна політика інноваційного розвитку економіки України 

Бондарєв І.І., НУЦЗУ Напрями державного управління в системі дистанційного навчання 

вищих навчальних закладів України 

Вавренюк С.А., НУЦЗУ Європейські тенденції розвитку післядипломної освіти 

Вербицький О.В., НУЦЗУ Державне управління у сфері цивільного захисту в контексті 

формування соціальної безпеки 

Вєтров Б.В., Лопатченко І.М., НУЦЗУ Механізми професійної відповідальності державних 

службовців в контексті етичних норм 

Гаврищук Є.В., НУЦЗУ Міжнародний досвід підвищення енергоефективності економіки 

Горінова В.В., НУЦЗУ Екологічна освіта в країнах ЄС як головне державно-управлінське 

завдання 

Гусаров К.О., НУЦЗУ Запобігання статусної несумісності в умовах вимушених міграційних 

процесів 

Кузнєцова А.Ю., НУЦЗУ Визначення методологічного наповнення базових понять напрямку 

цивільний захист 

Ладний І.А., Редченко О.О., НУЦЗУ Аналіз ефективності механізмів державного управління у 

сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами 

Махортов П.П., НУЦЗУ Сучасний стан нормативно-правового забезпечення державного 

управління цивільним захистом як складової національної безпеки України 

Мороз Н.С., Живєнков Е.В., НУК ім. Адм. Макарова Шляхи удосконалення охорони праці 

військкоматів України 

Палюх В.В., НУЦЗУ Державне регулювання розвитку науки в Україні 

Порока С.Г., НУЦЗУ Співвідношення та законодавче визначення понять «Національна 

безпека» і «Цивільний захист» 

Свинцицький І.О., НУЦЗУ Інновації у територіальному управлінні в Україні в сучасних 

умовах 

Сємілєтов О.С., НУЦЗУ Державне регулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва 

Соклакова С.М., НУЦЗУ Державна політика екологічної безпеки 

Чуйко Д.В., НУЦЗУ Державне управління в галузі лісового господарства 

Шевчук О.Р., НУЦЗУ Державного регулювання сфери фізичної культури й спорту України 

Шутов І.Є., НУЦЗУ Інформаційне суспільство в умовах глобалізації як чинник забезпечення 

інформаційної безпеки 

 

Секція 10. Радіаційний та хімічний захист 

 

Голова секції – к.т.н., доц. Тарахно О.В. 

Заступник голови секції – к.х.н., доц. Жернокльов К.В. 

Секретар секції – к.т.н. Чиркіна М.А. 

10.04 – ауд. 602 (вул. Чернишевська, 94) з 10
30

-13
40

 

11.04 – ауд. 021 (вул. Баварська, 7) з 09
00

-13
40 

 

Беліков А.В., НТУ ХПІ Особливості аерозольного маскування водних переправ 

Бойкінич О.С., НУЦЗУ Розробка захисних цементів на основі сполук барію 
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Бондарєв І.І., НУЦЗУ Дослідження поверхневого натягу сажі та золи з різними 

характеристиками 

Будаков А.А., НУЦЗУ Підвищення ефективності роботи рятувальників в засобах 

індивідуального захисту 

Волощук А.Д., НУЦЗУ Дослідження хімічної активності поверхні комплексних гелів SіO2 – 

прекурсорів вогнестійких еластичних покриттів по текстильних матеріалах 

Гергусь А.Р., НУЦЗУ До питання оцінки радіаційної якості техногенної сировини 

Гридньов М.В., НУЦЗУ Врахування будови речовин для визначення температури 

самоспалахування 

Дубинин В.А., Изотов В.И., Штейн П.В., НУК им. Адм. Макарова Проблемы организации 

радиационной защиты населения Украины 

Золочевський Д.В., НУЦЗУ Вплив температурного режиму піролізу деревини на абсорбцію 

нафти і нафтопродуктів 

Камышан И.И., Пивень Л.Н., НУГЗУ Влияние состава растворов на кинетические 

зависимости растворения алюминиевого сплава 

Качур А.О., НТУ ХПІ Дослідження систем високоточної зброї армій іноземних держав під час 

їх застосування в збройних конфліктах та в АТО (ООС) 

Качур Т.В., НУЦЗУ Процеси акумулювання деревами і рослинами радіоактивних речовин 

Кондратюк І.С., НУЦЗУ Розробка засобів локалізації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

випаруванням токсичних рідин на основі твердіючих пін 

Крадожон В.А., НУЦЗУ Дослідження кислотно-основних властивостей поверхні глобул гелів 

SiO2 

Курінна Н.М., НУЦЗУ Вплив кисню на формування активатор них центрів в кристалах CsI:Eu 

Лавренчук Д.П., НТУ ХПИ Создания системы радиационного мониторинга чрезвычайных 

ситуаций военного характера 

Лещева В.А., НУГЗУ Возможность использования экологически-чистых пенообразователей 

для тушения пожаров 
Міщенко С.І., НУЦЗУ Вдосконалення методики демеркуризації 

Нерушенко А.О., НУЦЗУ Застосування води як вогнегасної речовини 

Олійниченко О.Р., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Точність задавання параметрів 

новоствореного вогнезахисного покриття для сталевих конструкцій 

Олійниченко О.Р., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ Визначення параметрів 

новоствореного вогнезахисного покриття для сталевих конструкцій 

Онацька А.О., НУЦЗУ Локалізації надзвичайних ситуацій за допомогою гелеподібних шарів, 

що нанесено на поверхню піноскла 

Парфьонов Г.А., Дегтярьова А.І., НУЦЗУ Особливості використання ізолюючих апаратів під 

час ліквідації надзвичайних ситуацій з викидами небезпечних хімічних речовин 

Переверзєва О.М., НУЦЗУ Використання золь-гель методу для одержання вогнестійких 

кремнеземистих покриттів по текстильних матеріалах 

Пєтухов Р.А., НУЦЗУ Шляхи підвищення ефективності локалізації надзвичайних ситуацій 

пов’язаних з розливом летючих токсичних рідин 

Плетюк В.Е., НУГЗУ Эффективность действия добавок обладающих охлаждающим 

действием 

Плис А.О., НУЦЗУ Прилади радіаційної розвідки 

Положенцев В.Е., НУГЗУ Моделирование каскадного распостранения пожара 

Положій Е. НУЦЗУ Причини радіаційного пошкодження сцинтиляційного кристалу CsI:Tl 

Положий Е.М., Комишан І.І., НУЦЗУ Вплив електрохімічних процесів на сплавах цирконію 

на експлуатаційний ресурс твелів в умовах різних технологічних режимів 

Тополь М.Е., НУГЗУ Свойства огнестойких покрытий на основе составов комплексных золей 

ТЭОС, содержащих добавки, обладающие охлаждающим действием 

Федоров О.С., НУЦЗУ Автоматизована система контролю радіаційної обстановки 

Федоров А.С., НУЦЗУ Вплив будови та складу технічних сумішей рідин на значення 

температури самоспалахування 
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Філіченко А.С., НУЦЗУ Ізоляція випаровування та процесу горіння рідин плавучими 

системами 

Фокін В.В., НУЦЗУ Оптимізація складів спеціального важкого бетону 

Шурчилова Д.С., НУЦЗУ Розробка складів радіаційностійких бетонів 
 

 
III. УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

11.04 ауд. 210 (вул. Чернишевська, 94) о 1400 
 
1. Виступ проректора з наукової роботи НУЦЗУ, д.т.н., проф. Андронова В.А. за підсумками роботи 
конференції. Оголошення рішення конференції. 
2. Заключне слово ректора НУЦЗУ, д.держ.упр., проф. Садкового В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск В.А. Андронов Технічний редактор В.В. Горінова 

Підписано до друку 25.03.2019 Друк. арк. 1,5 

Тир. 200 Ціна договірна Формат А5 

Типографія НУЦЗУ, 61023, Харків, вул. Чернишевська, 94 


