
15 грудня (1 День)
🔹 09:50 - 10:00  Реєстрація

🔹 10:00   Початок

🔹 10:00 - 10:10  Пленарна доповідь.
Азюковський Олександр, ректор НТУ  «Дніпровська політехніка».

🔹10:10 - 10:30  Екологічні наслідки військової агресії на Дніпропетровщині та
пріоритетні напрями відновлення довкілля.
Понікарова Ірина, директор департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації.

🔹10:30 - 10:50  Особливості моніторингу забруднення довкілля у військовий час.
Шматков Григорій, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», директор НВП
«Центр екологічного аудиту».

🔹11:50 - 11:15  Роль автоматизованого моніторингу довкілля в умовах війни та
поствоєнний період.
Ангурець Олексій, заступник директора КП «Центр екологічного моніторингу» ДОР».

🔹11:15 - 11:45  Роль моніторингу в стратегії сталого розвитку України в сучасних
умовах.
Павличенко Артем, перший проректор НТУ «Дніпровська політехніка».

🔹11:45 - 12:15  Впровадження державної системи моніторингу якості атмосферного
повітря в місті Дніпрі.
Семенко Олег, Козлова Ірина, Департамент екологічної політики Дніпровської міської
ради.

🔹12:15 - 13:00  Спеціальний майстер-клас (Workshop).
Рекомендації до обробки та застосування моніторингових даних.
Бучавий Юрій, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього
середовища НТУ «Дніпровська політехніка».

🔹13:00 - 13:45  Спеціальний майстер-клас (Workshop). Імплементація в Україні
європейських підходів у сфері моніторингу викидів парникових газів. Практичні кейси
здійснення моніторингу, звітності, верифікації викидів парникових газів.



Матухно Олена, доцентка кафедри екології та технологій захисту навколишнього
середовища НТУ «Дніпровська політехніка».

🔹13:45 - 14:30  Спеціальний майстер-клас. Тема: "Мобільний додаток YourAirTest, як
зрозуміти, що з повітрям все добре?"
Влад Децик, магістрант ДНУ ім. О. Гончара.



16 грудня (2 День)

🔸10:00  Початок
🔸10:00 - 10:15  Вітальне слово та огляд концепцій.

Марцела Черноцова, координаторка міжнародної програми «Чисте повітря для
України», ГО «Арніка», Чеська Республіка.
Міжнародна громадська та академічна співпраця заради сталого розвитку України.

🔸10:15 - 10:35  Український індекс якості повітря: принципи та алгоритми оповіщення
населення.
Максим Сорока, координатор мережі «Довкола», експерт програми «Чисте повітря для
України», доцент УДУНТ.

🔸10:35 - 10:55  Sitizen science інструменти моніторингу радіаційної та хімічної
небезпеки.
Олексій Трелевський, координатор Української мережі громадського моніторингу якості
повітря EcoCity, магістрант ІФУНГ.

🔸10:55- 11:10  The express model for estimating the level of radioactive pollution of
atmospheric air in an extreme situation at a nuclear power plant.
Блюсс Борис, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України.
Біляєв Микола,  доктор технічних наук, професор кафедри гідравліки та
водопостачання, Український державний університет науки і технологій.
Русакова Тетяна, доктор технічних наук, професор кафедри, професор кафедри
безпеки життєдіяльності, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

🔸11:10- 11:30  Adaptation of WRF atmospheric model to high-resolution forecast for
La-Manche region.
Sokolov Anton, University of Littoral Cote d’Opale, Laboratory for Physico-Chemistry of the
Atmosphere, Dunkerque, France.

🔸11:30- 11:50 Гігієнічні аспекти оцінки якості атмосферного повітря в Україні.
Турос Олена,  заступниця директора з науково-практичної роботи, зав. лабораторії
якості повітря    державної установи «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ»
Петросян Аріна, провідний науковий співробітник  лабораторії якості повітря.



Маремуха Тетяна, старший науковий співробітник лабораторії якості повітря.

🔸11:50 - 12:20  Пілотна система прогнозування/оцінювання регіонального
атмосферного забруднення від ландшафтних (стихійних та запланованих) пожеж в
Україні
Олег Скриник, кандидат фізико-математичних наук.
Дмитро Ошурок, кандидат географічних наук.

16 грудня (Вечiр)
🔸18:30 - 19:15  Спеціальний вечірній майстер-клас.
Тема: "Як використовувати громадські мережі моніторингу довкілля  у протидії
ворожим ІПСО".
Максим Сорока, координатор мережі «Довкола», експерт міжнародної програми
«Чисте повітря для України»

🔸 19:20 - 20:10  Спеціальний вечірній майстер-клас.
Тема: "Оцінка ризику для здоров'я населення, обумовленого забрудненням
атмосферного повітря викидами промислових підприємств та автотранспорту".
Петросян Аріна,  провідний науковий співробітник  лабораторії якості повітря.
Маремуха Тетяна,  старший науковий співробітник лабораторії якості повітря.

🔸 20:15 - 21:00  "Спеціальний вечірній майстер-клас. Тема: "Пожежі України (Fires of
Ukraine)".
Данило Болдирєв, магістрант ДНУ ім. О. Гончара. Python developer YourAirTest.


