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

XVIІ Міжнародний виставковий форум
„Технології захисту/ПожТех – 2018”

ПРОГРАМА
20 Всеукраїнської
науково-практичної конференції
„Сучасний стан цивільного захисту
України та перспективи розвитку”
9-10 жовтня 2018 року

Київ – 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у роботі 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції
„Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”,
що відбудеться 9-10 жовтня 2018 року
в рамках XVIІ Міжнародного виставкового форуму
„Технології захисту/ПожТех-2018”
План проведення конференції:
Час
12:30 13:30
13:30 18:00
15.00

10:00 10:30

10:30 18:00
10:30 18:00
10:30 18:00
12:00 12:30
14:0015:00

Назва заходу
9 жовтня
Реєстрація учасників Конференції

Місце проведення

Павільйон № 2,
конференц-зал № 8
Павільйон № 2,
Пленарне засідання
конференц-зал № 8
(регламент доповіді – до 20 хв.)
Урочисті заходи щодо нагородження переможців Павільйон № 2
Конкурсу раціоналізаторських робіт у сфері
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
10 жовтня
Павільйон № 2,
Реєстрація учасників Конференції
конференц-зал № 7,
конференц-зал № 8,
конференц-зал № 9
Павільйон № 2,
Робота секції № 1
конференц-зал № 8
(регламент доповіді – до 15 хв.)
Павільйон № 2,
Робота секції № 2
конференц-зал № 9
(регламент доповіді – до 15 хв.)
Павільйон № 2,
Робота секції № 3
конференц-зал № 7
(регламент доповіді – до 15 хв.)
Перерва на каву
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 звертатися
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 може бути внесено зміни.
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9 ЖОВТНЯ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Павільйон № 2, конференц-зал № 8
13:30 – 18:00
№
Установа, посада, спеціальне звання,
Тема доповіді
з/п
науковий ступінь, вчене звання,
прізвище, ім’я, по батькові доповідача
1
2
3
1 Державна служба України з надзвичайних
Відкриття конференції
ситуацій
Голова ДСНС України,
генерал-лейтенант служби
цивільного захисту
Чечоткін Микола Олександрович,
заступник Голови ДСНС України,
генерал-лейтенант служби цивільного
захисту
Білошицький Руслан Миколайович
2 Державна установа „Інститут громадського
Культура безпеки – глобальний
здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН
принцип з попередження нещасних
України”,
випадків аварій і катастроф
завідувач лабораторії безпекових стратегій
в охороні здоров’я,
д-р. мед. наук, проф.
Скалецький Юрій Миколайович
3 Київський національний торговельноФормування професійноекономічний університет,
психологічної готовності
доцент кафедри психології,
рятувальників до діяльності в умовах
канд. психол. наук, доц.
кризових викликів сучасності
Миронець Сергій Миколайович
4 Департамент запобігання надзвичайним
Сучасний стан, проблеми та
ситуаціям ДСНС України,
перспективи реформування наглядової
заступник начальника управління пожежної діяльності ДСНС
безпеки − начальник відділу по роботі з
органами влади та стратегічними об'єктами,
канд. техн. наук
Лінчевський Євген Анатолійович
5 Департамент реагування
Організація службової та професійної
на надзвичайні ситуації ДСНС України,
підготовки осіб рядового і
начальник відділу організації служби та
начальницького складу служби
підготовки підрозділів Оперативноцивільного захисту в системі ДСНС
рятувальної служби цивільного захисту,
полковник служби цивільного захисту
Гринько Віталій Юрійович
6 Департамент організації заходів цивільного
Про загальнодержавні заходи захисту
захисту ДСНС України,
населення і територій від
заступник директора Департаменту −
надзвичайних ситуацій на сучасному
начальник Управління захисту населення і
етапі розвитку держави
територій
Лещенко Олександр Якович
3

№
з/п
1
7

8

9

10

11

12

Установа, посада, спеціальне звання,
науковий ступінь, вчене звання,
прізвище, ім’я, по батькові доповідача
2
Український науково-дослідний інститут
цивільного захисту,
начальник Інституту,
генерал-майор служби цивільного захисту,
канд. техн. наук
Кропивницький Віталій Станіславович
Управління європейської інтеграції
та міжнародного співробітництва
ДСНС України,
начальник Управління,
канд. пед. наук, доц.
Бикова Олена Валентинівна,
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
завідувач кафедри державної служби,
управління та навчання за міжнародними
проектами,
д-р. наук держ. упр., проф., с.н.с.
Терент’єва Анна Валеріївна
Управління авіації та авіаційного пошуку і
рятування ДСНС України,
заступник начальник Управління
Ядченко Микола Васильович,
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту
завідувач кафедри авіації та авіаційного
пошуку і рятування,
канд. техн. наук, с.н.с.
Хижняк Володимир Віталійович
Державна екологічна академія
післядипломної освіти та управління,
професор кафедри екологічного
аудиту та експертизи, д-р. техн. наук, с.н.с.
Антонов Анатолій Васильович
Національний університет цивільного
захисту України,
проректор з наукової роботи – начальник
науково-дослідного центру,
полковник служби цивільного захисту,
д-р. техн. наук, проф.,
Заслужений діяч науки і техніки України
Андронов Володимир Анатолійович
Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності, проректор з науководослідної роботи Університету
д-р. с.-г. наук, проф.
Кузик Андрій Данилович
4

Тема доповіді

3
Перспективні напрями науковотехнічної діяльності Українського
науково-дослідного інституту
цивільного захисту
Імплементація міжнародного досвіду в
освітню діяльність Державної служби
України з надзвичайних ситуацій на
прикладі Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту

Удосконалення підготовки фахівців
системи авіаційного пошуку і
рятування

Наукові основи застосування
екологічно прийнятих технологій
пожежогасіння та протипожежного
захисту об’єкта
Національний університет цивільного
захисту України в сучасному освітньонауковому просторі

Сучасні освітні технології підготовки
фахівців для органів і підрозділів
цивільного захисту України

№
з/п
1
13

14

15

Установа, посада, спеціальне звання,
науковий ступінь, вчене звання,
прізвище, ім’я, по батькові доповідача
2
Черкаський інститут пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
головний науковий співробітник,
д-р. техн. наук, проф.
Поздєєв Сергій Валерійович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
начальник Інституту,
д-р. наук держ. упр., доц.,
Заслужений лікар України
Волянський Петро Борисович,
заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи),
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Пруський Андрій Віталійович
Департамент персоналу ДСНС України,
начальник відділу освіти і науки,
полковник служби цивільного захисту
Рись Юрій Борисович

5

Тема доповіді

3
Наукові аспекти розрахунку
прогресуючого руйнування будівель
внаслідок пожежі
Наукове забезпечення системи
підготовки фахівців сфери цивільного
захисту

Сучасний стан освітньої діяльності в
системі Державної служби України з
надзвичайних ситуацій

10 ЖОВТНЯ

СЕКЦІЯ № 1
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Павільйон №2, конференц-зал № 8
10:30 – 18:00

СКЛАД СЕКЦІЇ:
Голова секції – Пруський Андрій Віталійович
Секретар секції – Павленко Віталій Васильович
№
з/п
1
1

2

3

4

5

Установа, посада, спеціальне звання,
науковий ступінь, вчене звання,
прізвище, ім’я, по батькові доповідача
2
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи),
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Пруський Андрій Віталійович
Управління ДСНС України
в Житомирській області,
заступник начальника Управління з
реагування на надзвичайні ситуації,
полковник служби цивільного захисту
Держанівський Олег Антонович
Національний університет цивільного
захисту України,
старший викладач кафедри пожежної
та рятувальної підготовки НУЦЗУ,
майор служби цивільного захисту
Белюченко Дмитро Юрійович,
старший науковий співробітник наукового
відділу з проблем цивільного захисту
та техногенно-екологічної безпеки,
д-р. техн. наук, с.н.с., доц.
Стрілець Віктор Маркович
Головне управління ДСНС України
у Львівській області,
начальник сектору технічного захисту
інформації та радіотехнічного контролю
центру оперативного зв'язку,
телекомунікаційних систем та
інформаційних технологій
Васильєв Микита Ігорович
Інститут фізики НАН України,
молодший науковий співробітник,
доктор філософії
Будник Оксана Петрівна
6

Тема доповіді

3
Відкриття роботи секції

Пожежі у природних екосистемах,
удосконалення тактики дій сил
цивільного захисту щодо їх локалізації
та ліквідації. Проблемні питання.
Особливості оперативних розгортань на
пожежних автоцистернах різного класу

Управління ризиками у проектах
інжинірингу регіональної програми
протипожежного захисту об’єктів

Науково-технічний розвиток і служби
відгуку на надзвичайні ситуації

1
6

7

8

9

10

11

12

2
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
старший викладач кафедри авіації та
авіаційного пошуку і рятування
Гурник Анатолій Васильович
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
начальник кафедри пожежної тактики та
аварійно-рятувальних робіт,
полковник служби цивільного захисту,
канд. пед. наук
Покалюк Віктор Миколайович
Національний університет цивільного
захисту України,
старший викладач кафедри піротехнічних
та спеціальних робіт,
підполковник служби цивільного захисту
Стецюк Євген Ігоревич
Національний університет цивільного
захисту України,
докторант,
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, с.н.с.
Лєвтєров Олександр Антонович
Національний університет цивільного
захисту України,
доцент кафедри інженерної та аварійнорятувальної техніки,
полковник служби цивільного захисту
канд. техн. наук
Ковальов Олександр Олександрович
Національний університет цивільного
захисту України,
заступник начальника кафедри пожежної
та рятувальної підготовки,
підполковник служби цивільного захисту
канд. техн. наук, с.н.с.
Пономаренко Роман Володимирович
Національний університет цивільного
захисту України,
науковий співробітник наукового відділу з
проблем цивільного захисту та
техногенно-екологічної безпеки науководослідного центру,
старший лейтенант служби цивільного
захисту, канд. наук з мистецтв.
Сошинський Олександр Ігорович
7

3
Безпілотні авіаційні комплекси:
застосування для підвищення
ефективності дій сил цивільного
захисту
Дослідження мікрокліматичних умов
професійної діяльності особового
складу пожежно-рятувальних
підрозділів

Проблемні питання вдосконалення
процесу гуманітарного розмінування

Спосіб виявлення осередку займання на
підґрунті ефекта акустичної емісії

Підрядне гасіння резервуарів з
використанням гранул незаймистих
матеріалів

Дослідження вузлів кріплення несучої
та страхувальної мотузки при рятуванні
постраждалого з третього поверху з
використанням нош рятувальних
вогнезахисних НРВ-1

Окремі питання аналізу впливу
геометричних параметрів захисної
кришки теплових сповіщувачів на
здійснення їх основних функціональних
завдань

13

14

15

16

17

Государственное учреждение образования
„Университет гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь”,
адъюнкт факультета подготовки научных
кадров
Лихоманов Алексей Олегович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
доцент кафедри, організації управління
у надзвичайних ситуаціях
канд. техн. наук, доц., с.н.с.
Гудович Олег Денисович,
професор кафедри,
канд. військ. наук, доц.
Мазуренко Валерій Іванович,
викладач кафедри
Гаваза Андрій Остапович
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
доцент кафедри фізико-хімічних основ
розвитку та гасіння пожеж,
канд. хім. наук, доц.
Магльована Тетяна В’ячеславівна
Український науково-дослідний інститут
цивільного захисту,
заступник начальника відділу науководослідного центру інноваційних
технологій
Мороз Олександр Іванович,
начальник науково-дослідного центру
інноваційних технологій, д-р. техн. наук
Нікулін Олександр Федорович,
старший науковий співробітник відділу
науково-дослідного центру інноваційних
технологій,
канд. техн. наук
Тітенко Олександр Миколайович
Національний університет цивільного
захисту України,
ад’юнкт кафедри спеціальної хімії та
хімічної технології,
майор служби цивільного захисту
Савельєв Дмитро Ігорович,
доцент кафедри,
канд. техн. наук, доц.
Чиркіна Марина Анатоліївна

8

Зависимость кратности и устойчивости
пены от длины держателя и внешнего
диаметра разбрызгивателя розеточного
оросителя

Щодо нормативно-правового
забезпечення функціонування
спеціалізованої служби оповіщення та
зв’язку

Організація водопостачання з
використанням полімерного біоцидного
реагента в умовах надзвичайних
ситуацій

Перспективи використання
компресійної піни підрозділами
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій

Спосіб гасіння лісових пожеж за
допомогою гелеутворюючих систем

18

19

20

21

22

Національний університет цивільного
захисту України,
доцент кафедри спеціальної хімії
та хімічної технології, канд. техн. наук, доц.
Трегубов Дмитро Георгійович,
начальник кафедри спеціальної хімії
та хімічної технології,
полковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Тарахно Олена Віталіївна
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
заступник начальника кафедри
автоматичних систем безпеки
та електроустановок,
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук
Мигаленко Костянтин Іванович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
професор кафедри профілактики пожеж
та безпеки життєдіяльності населення,
канд. техн. наук, доц.
Сидоренко Володимир Леонідович,
старший науковий співробітник науковометодичного центру мережі освітніх
установ цивільного захисту,
підполковник служби цивільного захисту
Середа Юрій Петрович,
Інститут ядерних досліджень НАН
України, провідний спеціаліст відділу
дослідницького ядерного реактора
д-р. техн. наук, с.н.с.
Азаров Сергій Іванович
Національний університет цивільного
захисту України, доцент кафедри фізикохімічних дисциплін, канд. техн. наук, доц.
Говаленков Сергій Валентинович
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
начальник кафедри фізико-хімічних основ
розвитку та гасіння пожеж,
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук
Нуянзін Віталій Михайлович,
викладач кафедри фізико-хімічних основ
розвитку та гасіння пожеж,
капітан служби цивільного захисту,
канд. техн. наук
Кропива Михайло Олександрович
9

Зміна параметрів запалювання речовин
від температури

Профілактика та гасіння торф’яних
пожеж

Особливості гасіння пожеж у
Чорнобильській зоні відчуження

Визначення індивідуального ризику при
горінні резервуару з нафтопродуктом
Підвищення ефективності ліквідації
надзвичайних ситуацій підрозділами
Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту шляхом
автоматизації розрахунків масштабів
аварій

23

24

Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
доцент кафедри автоматичних систем
безпеки та електроустановок,
майор служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Землянський Олег Миколайович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи),
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Пруський Андрій Віталійович

10

Проблеми визначення втрат напору при
подачі води на значні відстані

Заключне слово

СЕКЦІЯ № 2
СУЧАСНИЙ СТАН ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ
РЕФОРМУВАННЯ ДСНС.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Павільйон № 2, конференц-зал № 9
10:30 – 18:00

СКЛАД СЕКЦІЇ:
Голова секції – Єременко Сергій Анатолійович
Секретар секції – Литвиновський Євген Юрійович
№
з/п
1
1

2

3

4

Установа, посада, спеціальне звання,
науковий ступінь, вчене звання,
прізвище, ім’я, по батькові доповідача
2
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи),
полковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук., доц.
Єременко Сергій Анатолійович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
учений секретар Інституту,
лейтенант служби цивільного захисту
Бойко Оксана Анатоліївна
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
начальник науково-методичного центру
мережі освітніх установ цивільного захисту,
канд. наук держ. упр.
Михайлов Віктор Миколайович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
начальник Інституту,
д-р. наук держ. упр., доц.,
Заслужений лікар України
Волянський Петро Борисович,
професор кафедри державної служби,
управління та навчання за міжнародними
проектами,
канд. психол. наук, доц.
Євсюков Олександр Петрович,
завідувач кафедри державної служби,
управління та навчання за міжнародними
проектами,
д-р. наук держ. упр., проф., с.н.с.
Терент’єва Анна Валеріївна
11

Тема доповіді

3
Відкриття роботи секції.
Вступне слово

Єдина державна система цивільного
захисту в умовах реалізації завдань
децентралізації влади

Місцева політика в управлінні
безпековим середовищем
життєдіяльності людей

Інформаційне забезпечення як
невід’ємна складова реагування в
умовах надзвичайних ситуацій

1
5

6

7

8

2
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
начальник наукового відділу,
підполковник служби цивільного захисту
Демків Анна Миколаївна,
професор кафедри профілактики пожеж
та безпеки життєдіяльності населення,
канд. техн. наук, доц.
Сидоренко Володимир Леонідович,
доцент кафедри,
канд. наук держ упр., доц.
Тищенко Василь Олександрович,
старший викладач кафедри,
підполковник служби цивільного захисту
Власенко Євген Андрійович,
Інститут ядерних досліджень НАН України,
провідний спеціаліст відділу
дослідницького ядерного реактора
д-р. техн. наук, с.н.с.
Азаров Сергій Іванович
Український науково-дослідний інститут
цивільного захисту,
науковий співробітник науковометодичного сектора,
підполковник служби цивільного захисту,
канд. психол. наук
Дишкант Олена Володимирівна
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
професор кафедри організації заходів
цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Єлісєєв Валерій Никанорович,
завідувач кафедри,
канд. військ. наук, доц.
Бондаренко Олег Олександрович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
викладач кафедри організації управління
у надзвичайних ситуаціях
Гаваза Андрій Остапович,
доцент кафедри,
канд. техн. наук, доц., с.н.с.
Гудович Олег Денисович,
професор кафедри,
канд. військ. наук, доц.
Мазуренко Валерій Іванович
12

3
Захист критично важливих об'єктів в
умовах ведення гібридної війни

Аналіз нормативного забезпечення
психологічного захисту населення
України

До питання оцінки готовності
підрозділів сил цивільного захисту для
виконання рятувальних робіт

Організація управління у сфері
цивільного захисту щодо прийняття
рішення

9

10

11

12

13

14

15

Національний університет цивільного
захисту України, начальник наукового
відділу з проблем цивільного захисту та
техногенно-екологічної безпеки,
полковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, с.н.с.
Шевченко Роман Іванович
Український науково-дослідний інститут
цивільного захисту,
начальник відділу науково-дослідного
центра заходів цивільного захисту
Могильниченко В’ячеслав Васильович
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
доцент кафедри безпеки об’єктів
будівництва та охорони праці,
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Цвіркун Сергій Вікторович
Навчально-методичний центр цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Одеської області, начальник центру,
полковник служби цивільного захисту
Макаренко Сергій Олександрович
Національний університет цивільного
захисту України,
старший науковий співробітник наукового
відділу з проблем цивільного захисту
та техногенно-екологічної безпеки,
д-р. техн. наук, с.н.с., доц.
Стрілець Віктор Маркович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
завідувач кафедри домедичної підготовки
та організації психофізіологічної діяльності,
канд. біол. наук, доц.
Долгий Микола Леонідович,
старший викладач кафедри
Макаренко Андрій Миколайович,
викладач кафедри
Дрозденко Наталія Віталіївна,
викладач кафедри
Стрюк Михайло Петрович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
начальник Інституту,
д-р. наук. держ. упр., доц.,
Заслужений лікар України
13

До питання розробки рекомендацій по
забезпеченню параметрів стійкого
інформаційного середовища в умовах
поширення негативних наслідків
надзвичайних ситуацій медикобіологічного характеру
Особливості пристосування
підземного простору міста для захисту
населення

Забезпечення безпечної евакуації
людей з приміщень торгівельноразважального центру

Сучасний стан цивільного захисту
України в контексті стратегії
реформування Державної служби
України з надзвичайних ситуацій.
Напрямки розвитку функціонального
навчання у сфері цивільного захисту
Наукові аспекти тактико-спеціальних
та симуляційних навчань з
урахуванням перспектив розвитку
цивільного захисту України

Формування алгоритму навчання
з домедичної допомоги

Кейс-метод як основа навчання
з домедичної допомоги

16

17

18

19

20

21

Волянський Петро Борисович,
завідувач кафедри домедичної підготовки
та організації психофізіологічної діяльності,
канд. біол. наук, доц.
Долгий Микола Леонідович,
старший викладач кафедри
Макаренко Андрій Миколайович
викладач кафедри
Дрозденко Наталія Віталіївна,
викладач кафедри
Стрюк Михайло Петрович
Навчально-методичний центр цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області,
завідувач обласного методичного кабінету
Купріянов Анатолій Сергійович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту, науковий співробітник
наукового відділу, канд. пед. наук, с.н.с.
Литвиновський Євген Юрійович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
завідувач кафедри організації управління у
надзвичайних ситуаціях,
канд. техн. наук, доц.
Юрченко Валерій Олександрович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
доцент кафедри організації управління у
надзвичайних ситуаціях,
канд. техн. наук, доц., с.н.с.
Гудович Олег Денисович,
професор кафедри,
канд. військ. наук, доц.
Мазуренко Валерій Іванович,
викладач кафедри
Гаваза Андрій Остапович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
старший науковий співробітник наукового
відділу, канд. військ. наук, доц.
Переверзін Юрій Павлович
Навчально-методичний центр цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області,
начальник центру
Терещенко Сергій Петрович,
завідувач обласного методичного кабінету
центру
Гафіатуліна Ірина Віталіївна
14

Деякі питання застосування
нормативно-правової бази проведення
навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту
Проблеми створення інтегрованої
системи підготовки фахівців сектору
безпеки і оборони України
Діяльність Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту
щодо реформування системи
професійного навчання посадових осіб
з питань цивільного захисту
Щодо нормативно-правового
забезпечення функціонування
спеціалізованої служби оповіщення та
зв’язку

Процес формування системи
підготовки кадрів для сектору безпеки
та оборони держави
Використання програмного комплексу
NetOp School при проведенні занять з
функціонального навчання з питань
цивільного захисту

22

23

24

25

26

27

28

Національний
університет
цивільного
захисту України,
викладач кафедри пожежної та рятувальної
підготовки,
майор служби цивільного захисту
Максимов Андрій Віталійович,
старший науковий співробітник наукового
відділу з проблем цивільного захисту
та техногенно-екологічної безпеки,
д-р. техн. наук, с.н.с., доц.
Стрілець Віктор Маркович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
науковий співробітник наукового відділу
Назаренко Марина Миколаївна
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
доцент кафедри організація заходів
цивільного захисту,
канд. техн. наук, доц.
Положешний Володимир Володимирович
Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності,
професор кафедри практичної психології та
педагогіки навчально-наукового інституту
психології та соціального захисту,
д-р. пед. наук, проф.
Шуневич Богдан Іванович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
доцент кафедри авіації та авіаційного
пошуку і рятування,
канд. військ. наук, доц.
Шевченко Віктор Леонтійович,
завідувач кафедри,
канд. техн. наук, с.н.с.
Хижняк Володимир Віталійович
Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,
викладач кафедри психології діяльності
в особливих умовах,
майор служби цивільного захисту,
канд. екон. наук
Головченко Сергій Іванович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
старший науковий співробітник наукового
відділу,
канд. техн. наук, с.н.с.
Барило Оксана Григорівна
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Обґрунтування пропозицій щодо
підготовки газодимозахисників до
проведення аварійно-рятувальних
робіт на висоті оперативних
розгортань на пожежних
автоцистернах різного класу

Розвиток особистісної ефективності
керівників у підвищенні кваліфікації з
цивільної безпеки
Організація підготовки особового
складу пожежної охорони та
персоналу на атомних електростанціях

Дистанційні курси з гуманітарних
дисциплін для підготовки фахівців у
сфері цивільного захисту

Проблеми та перспективи підвищення
кваліфікації фахівців державного
управління в контексті застосування
авіації ДСНС України в надзвичайних
ситуаціях

Структура професійно важливих
якостей керівника пожежнорятувального підрозділу Оперативнорятувальної служби цивільного
захисту
Проблемні питання щодо створення
системи управління єдиної державної
системи цивільного захисту
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Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
старший науковий співробітник наукового
відділу,
канд. військ. наук, доц.
Потеряйко Сергій Петрович
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту,
заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи),
полковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук., доц.
Єременко Сергій Анатолійович
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Заходи щодо удосконалення
функціонування механізмів
державного управління у сфері
цивільного захисту
Заключне слово

СЕКЦІЯ № 3
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ НАВЧАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ
І ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ)
Павільйон № 2, конференц-зал № 7
10:30 – 18:00

СКЛАД СЕКЦІЇ:
Голова секції – Осипенко Сергій Іванович
Секретар секції – Деревинський Денис Миколайович
Установа, посада, спеціальне звання,
№
науковий ступінь, вчене звання,
Тема доповіді
з/п
прізвище, ім’я, по батькові доповідача
1
2
3
1 Департамент організації заходів цивільного Відкриття роботи секції
захисту ДСНС України,
заступник начальника Управління −
начальник відділу підготовки органів
управління та навчання населення
Осипенко Сергій Іванович
2 Департамент організації заходів цивільного Ключові аспекти діяльності навчальнозахисту ДСНС України,
методичних центрів цивільного захисту
заступник начальника Управління −
та безпеки життєдіяльності у сучасних
начальник відділу підготовки органів
умовах
управління та навчання населення
Осипенко Сергій Іванович
3 Департамент організації заходів цивільного Визначення організаційної моделі
захисту ДСНС України,
навчально-методичних центрів
заступник начальника Управління −
цивільного захисту та безпеки
начальник відділу підготовки органів
життєдіяльності, завдань, що
управління та навчання населення
вирішуються їх структурними
підрозділами, а також номенклатури та
Осипенко Сергій Іванович
розрахунку штатних посад в центрах
4 Навчально-методичний центр цивільного
Демонстрація оснащення мобільного
захисту та безпеки життєдіяльності
навчально-консультаційного пункту з
м. Києва,
навчання населення діям у
начальник Центру,
надзвичайних ситуаціях (практичний
полковник служби цивільного захисту
показ)
Войтенко Василь Васильович
5 Департамент організації заходів цивільного Організація діяльності викладачів
захисту ДСНС України,
навчально-методичних центрів
заступник начальника Управління −
цивільного захисту та безпеки
начальник відділу підготовки органів
життєдіяльності за основними видами
управління та навчання населення
роботи
Осипенко Сергій Іванович
6 Департамент організації заходів цивільного Забезпечення діяльності майстрів
захисту ДСНС України,
виробничого навчання територіальних
головний фахівець відділу підготовки
курсів з виконання завдань практичної
органів управління та навчання населення
підготовки, спеціального навчання та
Управління планування та координації
надання консультаційних послуг
17

1

7

8

2
заходів цивільного захисту,
підполковник служби цивільного захисту,
канд. техн. наук, доцент
Деревинський Денис Миколайович
Інститут державного управління
у сфері цивільного захисту,
начальник науково-методичного центру
мережі освітніх установ цивільного захисту,
канд. наук держ. упр.
Михайлов Віктор Миколайович,
заступник начальника науково-методичного
центру мережі освітніх установ цивільного
захисту,
підполковник служби цивільного захисту
Павлов Сергій Сергійович

Департамент організації заходів цивільного
захисту ДСНС України,
заступник начальника Управління −
начальник відділу підготовки органів
управління та навчання населення
Осипенко Сергій Іванович

3

Організація короткострокового
підвищення кваліфікації з питань
цивільного захисту педагогічних
працівників навчально-методичних
центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності на базі Інституту
державного управління у сфері
цивільного захисту з урахуванням
актуальних проблем забезпечення
цивільного захисту населення і
територій територіальних громад в
умовах реформування місцевого
самоврядування в Україні. Презентація
Збірки кращих практик місцевого
самоврядування у сфері цивільного
захисту та безпеки громад
(2016-2017 роки)
Підведення підсумків роботи секції

_____________________________
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НОТАТКИ

19

Наукове видання

ПРОГРАМА
20 Всеукраїнської
науково-практичної конференції

СУЧАСНИЙ СТАН ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Підписано до друку 31.08.2018 р. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк.
Ум.-друк. арк. 1,16. Тираж 150. Замовлення № 0918-158.
Віддруковано з готового оригінал-макета.
Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105
Телефон +38 (0552) 39 95 80
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 4392 від 20.08.2012 р.

