
План наукових конференцій і семінарів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік

№
з/п

Тема 
конференції (семінару)

Заклади вищої освіти (установа),
відповідальний за проведення,

адреса, телефон,  е-mail

Місце та термін
проведення

Кіль-кість
учасників

Організації або установи, що є співорганізаторами заходу

Департамент персоналу
1 Науково-практичий  семінар  “Досвід  і

новації  в  підходах  до  мотивації
курсантського  та  науково-педагогічного
(педагогічного)  складу  у  забезпеченні
високого рівня  оволодіння  здобувачами
вищої  освіти  знаннями,  уміннями  та
практичними навичками”

ЛДУБЖД,
м. Львів

вул. Клепарівська, 35
(032) 233-05-05

ЛДУБЖД
(термін

проведення за
окремим

рішенням)

20 ДСНС, НУЦЗУ,ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля,
ІДУЦЗ, УкрНДІЦЗ, Вище професійне училище

ЛДУБЖД

Національний університет цивільного захисту України
1 Круглий стіл «Суб’єкти забезпечення 

цивільного захисту (регіонального і 
місцевого рівня) в реалізації завдань з 
запобігання та ліквідації  наслідків 
надзвичайних ситуацій»

НУЦЗУ
м. Харків

вул. Баварська, 7
093-312-37-12

otzarr@nuczu.edu.ua

НУЦЗ
26.02.2021

50 Державна служба України з надзвичайних
ситуацій,

ЗВО м. Харкова

2 Міжнародна науково-практична 
конференція молодих учених 
«Проблеми та перспективи 
забезпечення цивільного захисту»

НУЦЗУ
м. Харків

вул. Баварська, 7
(057) 707-34-90,

е-mail: nauka@nuczu.edu.ua

НУЦЗ
15-16.04.2021

300 Міністерство освіти і науки України, Державна
служба України з надзвичайних ситуацій, ЗВО

України
та країн ЄС

3 Круглий стіл «Формування дієвих 
механізмів державного управління з 
забезпечення державної безпеки»

НУЦЗУ
м. Харків

вул. Баварська, 7
0679509428

dombrovskasv@gmail.com

НУЦЗ
14.05.2021

50 Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, 

ЗВО м. Харкова та України

4 Всеукраїнська науково-практична 
конференція
«Традиції та новації університетської 
науки в часі і просторі культури»

НУЦЗУ
м. Харків

вул. Баварська, 7
(057)707-34-78,

e-mail: sigd@nuczu.edu.ua

НУЦЗ
12.10.2021

100 Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, 

ЗВО м. Харкова та України

mailto:sigd@nuczu.edu.ua
mailto:nauka@nuczu.edu.ua
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5 Міжнародна науково-практична 
онлайн-конференція «Мова в 
професійному вимірі: комунікативно-
культурний аспект»

НУЦЗУ
м. Харків

вул. Баварська, 7
(057)707-34-27,

e-mail: mp@nuczu.edu.ua

НУЦЗ
09.11.2021

150 Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, 

ЗВО України та країн ЄС

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
1 ХVІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених, курсантів
та студентів «Проблеми та перспективи
розвитку cистеми безпеки 
життєдіяльності»

ЛДУБЖД
м. Львів

 Клепарівська, 35
(032) 233-24-79

yemelyanenko@ldubgd.edu.ua

м.Львів
03.2021

100 –

2 IV Міжнародна науково-практична 
конференція «Екологічна безпека як 
основа сталого розвитку суспільства. 
Європейський досвід і перспективи»

ЛДУБЖД
м. Львів

Клепарівська, 35
(032) 233-12-80

v.balanyuk@ldubgd.edu.ua,
k.stepova@ldubgd.edu.ua

м.Львів
03.2021

100-
120

–

3 VI Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих учених, 
курсантів та студентів «Управлінські, 
правові та економічні аспекти 
забезпечення безпеки життєдіяльності 
населення і територій»

ЛДУБЖД
м. Львів

 Клепарівська, 35
(032) 233-00-55

a.samilo@ldubgd.edu.ua

м.Львів
04.2021

70-80 –

4 VIII Всеукраїнська конференція 
курсантів та студентів «Математика, 
що нас оточує: минуле, сучасне та 
майбутнє»

ЛДУБЖД
м. Львів

 Клепарівська, 35
(032) 233-00-55

karabynoks  @  gmail  .  com

м.Львів
04.2021

50 –

5 ХII Всеукраїнська науково-практична 
конференція курсантів, студентів, 
аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та 
перспективи розвитку охорони праці»

ЛДУБЖД
м. Львів

Клепарівська, 35
(032) 233-02-02

м.Львів
04.2021

60-80 Управління з питань праці та сімейної політики
Львівської обласної державної адміністрації,
Головне управління Держпраці у Львівській
області, Львівське обласне відділення Фонду

mailto:karabynoks@gmail.com
mailto:k.stepova@ldubgd.edu.ua
mailto:v.balanyuk@ldubgd.edu.ua
mailto:yemelyanenko@ldubgd.edu.ua
mailto:mp@nuczu.edu.ua
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mirus@ukr.net
stok_oven@ukr.net

соціального страхування України, Об’єднання
профспілок Львівщини, Харківський
національний автомобільно-дорожній

університет, Луцький національний технічний
університет, Університет держаної фіскальної

служби України
6 X Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Особистість в 
екстремальних умовах»

ЛДУБЖД
м. Львів

 Клепарівська, 35
(032) 233-02-27

r.sirko@ldubgd.edu.ua
s.vdovych@ldubgd.edu.ua

м.Львів
05.2021

50-70 –

7 Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Педагогіка та психологія 
професійної освіти: актуальні аспекти»

ЛДУБЖД
м. Львів

Клепарівська, 35
(032) 233-02-27

r.sirko@ldubgd.edu.ua
s.vdovych@ldubgd.edu.ua

м.Львів
10.2021

60-80 –

8 V Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих учених, студентів
та курсантів «Інформаційна безпека та 
інформаційні технології»

ЛДУБЖД
м. Львів

Клепарівська, 35
(032) 233-00-55

o_prydatko@ukr.net

м.Львів
11.2021

60-80 –

9 VIІ Mіжнародна курсантсько-
студентська наукова конференція 
«Культура як феномен людського духу»

ЛДУБЖД
м. Львів, Клепарівська, 35

(032) 233-05-05
n  .  kapitan  @  ukr  .  net

м.Львів
11.2021

100 –

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
1 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Організаційно-
управлінське та економіко-правове 
забезпечення діяльності Єдиної 

ЧІПБ 
 м. Черкаси

вул.  Онопрієнка, 8
(097) 498-81-36

м.Черкаси 
в.Онопрієнка, 8

03.2021 

100 ЗВО ДСНС України, 
МВС України,
МОН України

(Планується для внесення до Переліку проведення

mailto:n.kapitan@ukr.net
mailto:o_prydatko@ukr.net
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державної системи цивільного захисту 
(ЄДСЦЗ)»

 krystal  1979@  ukr  .  net Всеукраїнських науково-практичних конференцій
здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2021 рік)

2 Всеукраїнська наукова конференція з 
міжнародною участю «Гуманітарний 
дискурс суспільних проблем: минуле, 
сучасне, майбутнє»

ЧІПБ
 м. Черкаси

вул. Онопрієнка, 8
(0472) 55-16-72

 gumko  nf_chipb@ukr.net

м.Черкаси
04.2021

150 ЗВО ДСНС України, МОН України, ЗВО
Республіки Польща (Планується для внесення

до Переліку проведення Всеукраїнських
науково-практичних конференцій здобувачів
вищої освіти і молодих учених на 2021 рік) 

3 Міжнародна науково-практична 
конференція «Теорія і практика гасіння
пожеж та ліквідації надзвичайних 
ситуацій»

ЧІПБ
 м.Черкаси

вул. Онопрієнка, 8
(097)-435-10-51

maladyka  @gmail.  com 

м.Черкаси
04.2021

150 ЗВО ДСНС України, 
МОН України, навчальні заклади 

 Республіки Польща, Республіка Болгарія,
Литовської Республіки, Грузії, Угорщини тощо

4 Всеукраїнська науково-практична 
конференція курсантів і студенів 
«Наука про цивільний захист як шлях 
становлення молодих вчених»

ЧІПБ
 м.Черкаси

вул. Онопрієнка, 8
(096)438-01-20

bas2413@gmail.com

м.Черкаси
05.2021

100 ЗВО ДСНС України, 
МОН України

(Планується для внесення до Переліку проведення
Всеукраїнських науково-практичних конференцій

здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2021 рік)

5 Всеукраїнська науково-практична 
конференція здобувачів та викладачів 
закладів вищої освіти «Правовий 
дискурс»

ЧІПБ
 м.Черкаси

вул. Онопрієнка, 8
(097) 498-81-36

krystal  1979@  ukr  .  net

м.Черкаси
10.2021

100 ЗВО ДСНС України, 
МОН України

(Планується для внесення до Переліку проведення
Всеукраїнських науково-практичних конференцій

здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2021 рік)

6 Всеукраїнська  науково-практична 
конференція з міжнародною участю 
«Надзвичайні ситуації: безпека та 
захист»

ЧІПБ
 м.Черкаси

вул. Онопрієнка, 8
(067) 265-73-28

andrey82-07@ukr.net

м.Черкаси
10.2021

150 ЗВО ДСНС України, 
МОН України, 

навчальні заклади 
 Республіки Польща тощо

7 Семінар виробників продукції 
протипожежного призначення 
«Пожежна безпека 
по–Європейськи»

ЧІПБ 
м.Черкаси 

вул. Онопрієнка, 8 
(067)942-53-20

migalenkok@ukr.net

м.Черкаси
11.2021

50 Виробники продукції протипожежного
призначення

mailto:migalenkok@ukr.net
mailto:andrey82-07@ukr.net
mailto:krystal1979@ukr.net
mailto:bas2413@gmail.com
mailto:kachkar@ukr.net
mailto:gumkonf_chipb@ukr.net
mailto:krystal1979@ukr.net
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Інститут державного управління та наукових досліджень цивільного захисту
1 Науково-практичний  семінар

«Тенденції  випробувань  речовин,
матеріалів,  будівельних  конструкцій,
електротехнічних  виробів,  продукції
протипожежного  призначення  в
науково-випробувальному  центрі  у
2020  році.  Проблемні  питання  та
пріоритетні  напрямки  випробувальної
діяльності»

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

 ІДУ НД ЦЗ
04.2021

25 –

2 Науково-практичний  семінар
«Обговорення основних вимог проєкту
ДСТУ  щодо  розрахункового  методу
параметрів  легкоскидних  конструкцій
для  вибухопожежонебезпечних
приміщень»

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

ІДУ НД ЦЗ
04.2021

20 –

3 Всеукраїнська  науково-практична
конференція  «Спроможності
функціональних  та  територіальних
підсистем  ЄДСЦЗ  для  оперативного
розв’язання завдань за призначенням» 

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

МВЦ
 м. Київ,

Броварський
проспект, 15,

за окремим планом

100 –

4 Науково-практичний  семінар
«Актуальні  питання  щодо  визначення
параметрів  руху  людських  потоків  із
урахуванням  наявності  в  них
маломобільних людей різних груп»

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

ІДУ НД ЦЗ
10.2021

20 –

5 Науково-практичний  семінар
“Результати  експериментальних
досліджень щодо ефективності гасіння
пожеж  шляхом  використання
вогнегасних  речовин  на  основі
гелеутворюючих систем

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

ІДУ НД ЦЗ
10.2021

 30 _

mailto:idundcz@dsns.gov.ua
mailto:idundcz@dsns.gov.ua
mailto:idundcz@dsns.gov.ua
mailto:idundcz@dsns.gov.ua
mailto:idundcz@dsns.gov.ua
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6 Науково-практичний  семінар  «Аналіз
сучасного  стану  нормативної  бази
щодо  вимог  пожежної  безпеки  до
електрозаправних станцій»

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

ІДУ НД ЦЗ
10.2021

20 –

7 Науково-практичний  семінар
«Актуальні  питання щодо перехідного
періоду  на  гармонізовані  європейські
стандарти  щодо  методів  випробувань
на вогнестійкість»

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

 ІДУ НД ЦЗ,
11.2021

25 –

8 Науково-практичний семінар
«Положення  проєкту  методичних
рекомендацій із  застосування
Технічного  регламенту  засобів
цивільного захисту»

ІДУ НД ЦЗ, 
м. Київ

вул. Вишгородська, 21
(044) 430-82-17

idundcz@dsns.gov.ua

ІДУ НД ЦЗ 
11.2021

20 –

mailto:idundcz@dsns.gov.ua
mailto:idundcz@dsns.gov.ua
mailto:idundcz@dsns.gov.ua

