Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

XV Міжнародний виставковий форум
„Технології захисту/ПожТех – 2016”

ПРОГРАМА
18 Всеукраїнської науково-практичної
конференції рятувальників
„Сучасний стан цивільного захисту
України: перспективи та шляхи
до європейського простору”
11-12 жовтня 2016 року

Київ – 2016

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у роботі 18 Всеукраїнської конференції
рятувальників „Сучасний стан цивільного захисту України:
перспективи та шляхи до європейського простору”,
що відбудеться 11-12 жовтня 2016 року
в рамках XV Міжнародного виставкового форуму
„Технології захисту/ПожТех-2016”
План проведення конференції:
Час
12:30 13:00
13:00 18:00
10:00 10:30
10:30 17:30
10:30 17:30
11:30 12:00
14:0014:50

Назва заходу
11 жовтня
Реєстрація учасників Конференції
Пленарне засідання
(регламент доповіді – від 15 до 20 хв.)
12 жовтня
Реєстрація учасників Конференції
Робота секції № 1
(регламент доповіді – до 10 хв.)
Робота секції № 2
(регламент доповіді – до 10 хв.)
Перерва на каву

Місце проведення
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2,
конференц-зал № 9
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2
Павільйон № 1,
конференц-зал № 9

Перерва на обід

Адреса проведення:
м. Київ, Броварський пр-т, 15, Міжнародний виставковий центр.
Проїзд до ст. метро „Лівобережна”.
За додатковою інформацією з питань роботи конференції звертатись
до Оргкомітету за тел.: 430-06-15, e-mail:iducz_nauka@ukr.net.
Проїзд, проживання, харчування здійснюється учасниками конференції за власні кошти.
До плану роботи секцій можуть бути внесені зміни.
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11 ЖОВТНЯ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Павільйон № 1, конференц-зал № 2
13:00 – 18:00
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Прізвище, ім’я, по батькові,
спеціальне звання, науковий ступінь,
вчене звання та посада доповідача
2
Чечоткін Микола Олександрович
генерал-майор служби
цивільного захисту,
Голова ДСНС України
Маюров Михайло Олександрович
директор Департаменту організації
заходів цивільного захисту
ДСНС України
Демчук Володимир Вікторович
полковник служби цивільного захисту,
директор Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації ДСНС України
Щербаченко Олександр Миколайович
полковник служби цивільного захисту,
директор Департаменту державного
нагляду (контролю) у сфері пожежної,
техногенної безпеки та цивільного
захисту ДСНС України
Нетреба Олег Віталійович
полковник служби цивільного захисту,
директор Департаменту ресурсного
забезпечення ДСНС України
Кропивницький Віталій Станіславович
генерал-майор служби цивільного
захисту, к.т.н.,
начальник Українського науководослідного інституту цивільного захисту
Волянський Петро Борисович
д.держ.упр., доцент,
Заслужений лікар України,
в.о. начальника Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту

3

Тема доповіді

3
Відкриття конференції

Актуальні проблеми реалізації основних
заходів цивільного захисту в умовах
реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні
Актуальні
питання
організації
управління та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій та шляхи їх
вирішення
Щодо реформування системи наглядовопрофілактичної
діяльності
ДСНС
України

Проблеми матеріально-технічного
забезпечення територіальних органів
та підрозділів ДСНС України та
шляхи їх вирішення
Спеціалізований журнал „Надзвичайна
ситуація” – партнер фахівця сфери
цивільного захисту України
Сучасна система навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях

12 ЖОВТНЯ
Секція 1
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Павільйон № 1, конференц-зал № 2
10:30 – 17:30
Голова секції – Скакун Василь Олександрович, Медвідь Анатолій Петрович
Секретар секції – Потеряйко Сергій Петрович, Павленко Віталій Васильович
№
з/п
1
1

2

3

4

Прізвище, ім’я, по батькові,
спеціальне звання, науковий ступінь,
вчене звання та установа
2
Скакун Василь Олександрович
ДСНС України
Медвідь Анатолій Петрович
к.держ.упр., ІДУЦЗ
Михайлов Віктор Миколайович
к.держ.упр., ІДУЦЗ

Оксень Віталій Миколайович
підполковник служби цивільного
захисту,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Дніпропетровської області
Гарькушка Віктор Володимирович
НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області

5

Андреєв Сергій Олександрович
к.держ.упр.,
НАДУ при Президентові України

6

Лещенко Олександр Якович
ДСНС України

7

Савчук Андрій Володимирович
ГУ ДСНС України
у Хмельницькій області
Шевченко Олександр Володимирович
полковник служби цивільного захисту,
ГУ ДСНС України
у Дніпропетровській області

8

4

Тема доповіді

3
Відкриття роботи секції

Реалізація основних заходів цивільного
захисту в умовах реформування
місцевого самоврядування та
територіальної організації влади
в Україні
Проблемні питання реалізації основних
заходів цивільного захисту в умовах
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади
в Україні
Проблемні питання функціонального
навчання в умовах реформування
місцевого самоврядування України
Проблемні аспекти реформування
системи цивільного захисту України
у світлі активізації процесів
децентралізації державного управління
Забезпечення цивільного захисту в
умовах сучасного воєнно-політичного
конфлікту: досвід України
Оптимізація структури спеціалізованих
служб цивільного захисту
Аналіз дій органів управління та сил
цивільного захисту Дніпропетровської
територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
під час ліквідації наслідків ускладнення
погодних умов у 2016 році

1
9

10

11

12
13

2
Семерак Михайло Михайлович
д.т.н., професор, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений діяч науки і техніки,
ЛДУБЖД
Азаров Сергій Іванович
д.т.н., с.н.с.,
ІЯД НАН України
Тютюник Вадим Володимирович
д.т.н., с.н.с., НУЦЗ України
Тищенко Василь Олександрович
к.держ.упр., доцент, ІДУЦЗ
Гуліда Едуард Миколайович
д.т.н., професор, ЛДУБЖД

15

Єлісєєв Валерій Никонорович
к.т.н., доцент, ІДУЦЗ
Волошина Ірина Григорівна
майор служби цивільного захисту,
УкрНДІЦЗ

16

Євсюков Олександр Петрович
к.психол.н., доцент, ІДУЦЗ

17

Гудович Олег Денисович
к.т.н., доцент, с.н.с., ІДУЦЗ

18

Ковальов Олександр Сергійович
к.військ.н., доцент, ІДУЦЗ

19

Гречанінов Віктор Федорович,
к.т.н., УкрНДІЦЗ

20

Литвиновський Євген Юрійович
к.пед.н., с.н.с., ІДУЦЗ

21

Мирошник Олег Миколайович
к.т.н., доцент,
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

22

Нуянзін Олександр Михайлович
к.т.н.,
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
Поздєєв Сергій Валерійович
д.т.н., професор,
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

14

23

5

3
Проблеми визначення вогнестійкості
металевих конструкцій за умов горіння
вуглеводневих речовин
Застосування ГІС-технологій при
проведенні пожежного аудиту
вибухопожежонебезпечних об'єктів
Створення комплексної системи
моніторингу надзвичайних ситуацій в
регіонах України
Щодо страхування ризику виникнення
надзвичайних ситуацій
Вплив пожежного ризику на величину
збитків від пожежі в приміщеннях різних
об’єктів
До питання визначення ризиків
виникнення НС
Застосування інтерактивних технологій
під час проведення навчання населення
правилам пожежної безпеки та діям у
надзвичайних ситуаціях
Використання методу кейс-стаді при
підвищенні
кваліфікації
державних
службовців у сфері цивільного захисту
Деякі питання з організації прийняття
рішення при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій
Щодо питання оснащення рятувальників
ДСНС та патрульних поліцейських
дозиметричними приладами
Основи комплексної автоматизованої
системи
управління
техногенною
безпекою
Пілотний
проект
„Створення
віртуального
навчально-методичного
середовища”
та
проблеми
його
впровадження
Геоінформаційні системи у визначенні
місць
розташування
пожежних
автомобілів, що подають воду способом
перекачування
Дослідження рівномірності прогріву
несучої стіни при її випробуваннях на
вогнестійкість
Новий
підхід
до
випробувань
залізобетонних
конструкцій
на
вогнестійкість

1
24

25

26

27
28

29

30

31
32

2
Островерх Ольга Олександрівна
к.пед.н., доцент,
НУЦЗ України
Слюсаревський Микола Миколайович
к.психол.н., с.н.с., член-кореспондент
АПН України, Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України
Тищенко Микола Анатолійович
НМЦ ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області
Федоровський Вадим Вікторович
ЛДУБЖД
Фещук Юрій Леонідович
УкрНДІЦЗ
Шуневич Богдан Іванович
д.пед.н., професор,
ЛДУБЖД
Назаренко Марина Миколаївна
ІДУЦЗ
Демків Анна Миколаївна
ІДУЦЗ
Скакун Василь Олександрович
ДСНС України,
Медвідь Анатолій Петрович,
к.держ.упр., ІДУЦЗ,
учасники Конференції

3
Педагогічні
умови
формування
професійних компетенцій фахівців у
сфері цивільного захисту
Поведінка дитини в пожежонебезпечних
ситуаціях і методики її дослідження
Умови застосування технічних засобів
рятування у висотних будівлях при
виникненні надзвичайних ситуацій
Умови теплового самозаймання соєвої
маси
Актуальність використання
розрахункових методів для оцінки
вогнестійкості будівельних конструкцій
Інноваційні технології у викладанні
дисциплін з військово-технічного
перекладу
Визначення пріоритетів робочих завдань
як механізму тайм-менеджменту для
керівника
Щодо удосконалення системи підготовки
кадрів сфери цивільного захисту
Підведення підсумків.
Обговорення пропозицій до
Резолюції учасників Конференції.
Закриття роботи секції

__________________
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Секція 2
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Павільйон № 1, конференц-зал № 9
10:30 – 17:30
Голова секції – Демчук Володимир Вікторович
Секретар секції – Бала Сергій Іванович
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Прізвище, ім’я, по батькові,
спеціальне звання, науковий ступінь,
вчене звання та посада доповідача
2
Мельчуцький Олег Григорович
Перший заступник Голови
ДСНС України
Савинський Сергій Павлович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника управління –
начальник відділу організації пожежнорятувальних робіт Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації
Вернидуб В'ячеслав Анатолійович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника Управління
ДСНС України у Чернігівській області
з реагування на надзвичайні ситуації
Майстренко Сергій Олексійович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника Головного
управління ДСНС України
у Київській області з реагування на
надзвичайні ситуації
Бевз Андрій Михайлович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника управління –
начальник відділу організації
піротехнічних робіт Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації
Мельник Максим Васильович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника ГУ ДСНС України
у Луганській області
Мироняк Григорій Григорович
начальник відділу оперативно-чергової
служби та готовності пунктів управління
Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації
7

Тема доповіді

3
Відкриття роботи секції
Аналіз виникнення пожеж на території
України у 2016 році

Проблемні питання організації
гасіння пожеж в природних
екологічних системах, що межують
з військовими полігонами
Міністерства оборони України
Лісові та торф’яні пожежі, їх локалізація
та ліквідація. Проблеми та напрям
їх вирішення

Виконання державною службою України
з надзвичайних ситуацій комплексу
заходів щодо гуманітарного
розмінування території держави
Особливості реалізації заходів
цивільного захисту в умовах
збройного конфлікту
Організація оперативного інформування
в системі ДСНС та аналіз дій
оперативно-координаційних центрів
територіальних органів ДСНС

1
8

9

10

11

2
Семененко Олександр Миколайович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника ГУ ДСНС України
у Запорізькій області з реагування на
надзвичайні ситуації
Лешко Дмитро Іванович
в.о. заступника начальника Управління
ДСНС України у Закарпатській області
з реагування на надзвичайні ситуації

Терентьєв Юрій Валерійович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника ГУ ДСНС України
у Вінницькій області з реагування
на надзвичайні ситуації
Демчук Володимир Вікторович
директор Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації ДСНС України,
учасники Конференції

3
Організація управління в надзвичайних
ситуаціях під час проведення
пошуково-рятувальних робіт
на водних об’єктах Запорізької області
в літній оздоровчий період
Організація роботи штабу при ліквідації
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із
ускладненням погодних умов у
Закарпатській області (порушення
електро-, водо-, газопостачання
населених пунктів, пошкодження
і руйнування водозахисних споруд
та об’єктів автотранспортної
інфраструктури тощо)
Дії органів управління та сил цивільного
захисту під час ліквідації надзвичайної
ситуації, пов’язаної з аварійним
приземленням повітряного судна
Підведення підсумків.
Обговорення пропозицій до
Резолюції учасників Конференції.
Закриття роботи секції

__________________
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