
ПРОГРАМА ТА ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ 
на VI Міжнародній науково-практичної конференції   

  

Дата : 23-24 липня 2021 року 
Місце : президентський конференц-зал стадіону «Арена Львів» 
 

23 липня 2021 року 

Час Заходи Місце Спікери 

08.30 
09.00 

Реєстрація та кава-брейк учасників 
конференції. 

Ресепшн 
стадіону  

Лєбєдєва Н.Р. 

09.00 
09.05 

Відкриття конференції.   Вітання учасників 
від голови адміністрації  ЛОДА 

конференц
-зал 

Зборщик М.В. 
Паска О.В. 

09.05 
10.00 

Особливості розвитку ринку охоронних 
послуг в сучасних умовах в Україні. 
Виступи учасників. 

конференц
-зал 
 

Косенко В.А. 
Будник С.І. 
Когут Ю.І. 

Косенко В.А. «Аналіз та перспективи розвитку ринку охоронних послуг в 
Україні» 

Будник С.І. «Особливості розвитку ринку надання послуг з особистої 
охорони в сучасних умовах в Україні» 

Когут Ю.І. «Сучасні технології протидій охоронних приватних компаній 
в умовах активізації рейдерських захоплень на охороняємих 
об’єктах» 

10.00 
10.45 

Перспективні напрями вдос-коналення 
систем охоронної та пожежної сигналі-
зації, контролю  доступу і відеоспос-
тереження в Україні. Виступи учасників. 

конференц
-зал 
 

Русан А.  
Андрушко Г.П. 
Риженко Ю. 

Русан А.   «Особливості сучасної української бездротової сигналізації 
міжнародної технологічної компанії  «AJAX SYSTEMS» 

Андрушко Г.П. «Новітні системи охоронної та пожежної сигналізації                              
від провідний компанії «ДИФЕНС» 

Риженко Ю. «Огляд сучасних розробок науково-виробничої компанії 
«АРГУС-ІНФОРМ» 

10.45 
11.00 

Перерва. Кава-брейк та спілкування 
учасників  

Хол конфе-
ренц-залу 

Лєбєдєва Н.Р. 

11.00 
11.20 
 

Сучасні технології правового  захисту 
безпеки охоронного бізнесу та методики 
правової допомоги в критичних ситуаціях. 

конференц
-зал 
 

Мірошніков Е. 
Смірнов С.В. 

Мірошніков Е. «Організація забезпечення правового  захисту охоронного 
бізнесу за допомогою сучасної проекту « OBLAVABOT» 

Смірнов С.В. «Сервіс безпеки бізнесу в Україні за допомогою новітньої 
програми захисту «ФОРТЕЦЯ»  

11.20 
11.45 

Сучасні послуги по забезпеченню 
пожежної безпеки різного рівня 
складності приватними добровільними 
пожежними командами. 

конференц
-зал 
 

Зборщик М.В. 
Представник 
МНС 



Зборщик М.В. «Аналіз практичного досвіду по забезпеченню пожежної 
безпеки різного рівня складності приватними добровільними 
пожежними командами.» 

Представник 
МНС 

 

11.45 
12.00 

Практичні показові виступи груп швидкого 
реагування та особистої охорони, 
практичні дії приватної добровільної 
пожежної команди. 

Відкритий 
майданчик  
VIP-сектор  

Працівники                     
ТОВ 
«АНТИКІЛЕР» 

12.00 
12.45 

Оглядова екскурсія для учасників 
конференції по стадіону «Арена Львів»  

 «Арена 
Львів» 

Адміністрація 
стадіону 

13.00 
13.30 

Обідня перерва. Спілкування учасників 
конференції. 

Ресторан 
стадіону  

Лєбєдєва Н.Р. 

13.30 
16.45 

Особливості підготовки персоналу 
безпеки та охорони в державних і 
приватних навчальних закладах в Україні 
та в Європі. Виступи учасників – 
директорів центрів з професійної 
підготовки персоналу безпеки та охорони. 

конференц
-зал 
 

Супрун В.В. 
Баланюк Ю.В.  
Лисенко С.О.  
Паска О.В. 
Говорова О.Б. 
Тимошенко О. 

Супрун В.В.  
 

«Аналіз стану професійного навчання з професії 5169                        
« Охоронник» та «Охоронець»  в Україні та шляхи 
покращення якості навчального процесу в сучасних умовах» 

Баланюк Ю.В. «Розробка та втілення в життя нових стандартів професійної 
освіти це вимога часу і запорука успішного руху до 
європейської освітньої спільноти» 

Лисенко С.О. «Сучасні світові тенденції навчання спеціалістів в галузі 
безпеки» 

Паска О.В. «Використання нових методик та програм  дистанційного 
професійного навчання в умовах світової пандемії» 

Говорова О.Б. «Особливості підготовки персоналу безпеки та охорони                   
в Інституті УДО КНУ» 

Тимошенко О.І. «Організація сучасної підготовки фахівців кібербезпеки                  
в Європейському університеті» 

Франчук В.І. « Новітні методики та практичний досвід з підготовки 
охоронників і охоронців  у Львівському державному 
університеті внутрішніх справ» 

16.45 
17.00 

Підведення підсумків та оголошення 
резолюції  VI Міжнародної конференції 

конференц
-зал 

Лєбєдєв С.В. 

24 липня 2021 року 

12.00 
14.00 

Екскурсія для учасників конференції по 
старовинному центру Львова з 
професійним досвідченим гідом. 

пам’ятник
Королю 
Данило 

Радковець І. 

14.00 
16.00 

Екскурсія для учасників конференції до 

музейно-культурного комплексу 
української пивної Історії «Львіварня» 

Львіварня Лєбєдєв С.В. 

 


