
Матеріал тез доповідей викладається у такій 
послідовності:

УДК (зліва зверху)
через рядок - прізвище, ініціали, науковий 
ступінь, вчене звання, місце роботи автора(-ів) 
(курсив, по центру);
через рядок -  НАЗВА СТАТТІ (жирний 
шрифт, по центру); 
через рядок -  основний текст; 
через рядок -  ЛІТЕРАТУРА (жирний шрифт, 

по центру).
Скорочення й умовні позначки повинні 

відповідати діючим міжнародним стандартам.
Нумерація формул наскрізна (номер вказується 

у круглих дужках, вирівнювання по правому 
краю). Формули, таблиці та малюнки 
відокремлюються від основного тексту одним 
рядком.

Формули набираються в редакторі формул 
Місгозой Е^иа^іоп; формат символів -  курсив; 
розміри: звичайний символ -  12 рі, великий 
індекс -  7 рі, малий індекс -  5 рі.

Розташування формул -  вирівнювання по 
центру тексту без абзацного відступу. Нумерують 
лише формули, на які є посилання у тексті.

Рисунки виконуються у будь-якому форматі, 
який сприймається Місгозой \Уопі 
Підрисуночний підпис набирають шрифтом Юрі, 
напівжирним курсивом, вирівнювання по центру.

Кількість матеріалів від одного автора не 
повинні перевищувати двох. Обсяг тез -  до 2-х 
сторінок. Тези доповідей, надані з порушенням 
вказаних вимог, до збірника матеріалів 
конференції включатися не будуть. Редакційна 
колегія залишає за собою право на прийняття 
рішення щодо публікації тез.

Матеріали конференції будуть опубліковані 
в збірнику тез.

Участь у конференції безкоштовна.

ЗАЯВКА 
на участь у роботі 

VIII Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 

«Надзвичайні ситуації: безпека та захист»
П.І.Б.________________________________________
Посада______________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _________
Назва організації і установи (повна)__________
Поштова адреса, к р а їн а _____________________
Телефон, ф а к с _____ _______
Е-шаіІ_______________________________________
Номер секції______  _______
Назва доп ов ід і______________________________
Необхідне технічне забезпечення_____________
Поселення (вказати кількість місць):
готель (за власний кош т)______________________
Потреба в бронюванні готелю _____________

Адреса Оргкомітету конференції:
Черкаський інститут пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України, 
«Н С БЗ-2018»

18034, Україна, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8

Заявки та тези приймаються в електронному 
вигляді на сайті інституту в розділі 

«Конференції»

З питань участі в конференції звертатися до 
Березовського Андрія Івановича 

мобільний телефон: +(38)067-265-73-28
е-таіі: ап<ігеу82-07@икг.пеі

Календар конференції:
Реєстрація учасників -  25.10.2018 р.

Робота конференції -  25-26.10.2018р. 
Прийом заявок на участь у конференції та тез 

доповідей-до 16.07,2018 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Черкаський інститут пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного 
захисту України

VIII Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 
«Надзвичайні ситуації: безпека та 

захист»

25 -  26 жовтня 2018 року 

Черкаси-2018



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у роботі 
VIII Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Надзвичайні 
ситуації: безпека та захист».

Для своєчасного формування збірника 
матеріалів конференції необхідно оформити та 
надіслати Оргкомітету до 16 липня 2018 року 
наступні документи: тези доповіді та заявку на 
участь у конференції.

У роботі конференції передбачається участь 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
практичних працівників з України та інших країн.

Під час роботи конференції буде проведено 
пленарне засідання та організовано роботу 
тематичних секцій.

Мета конференції:

обговорення питань, пов'язаних з проблемами та 
перспективами впровадження новітніх розробок і 
технологій, спрямованих на попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізацію 
наслідків у галузі цивільного захисту.

Основні тематичні секції конференції:

Секція 1. Прикладні наукові аспекти
прогнозування та запобігання надзвичайним 
ситуаціям, що пов’язані із пожежами.
Голова секції: д. т. н., проф. Поздєєв С. В.
Секція 2. Технології пожежної та техногенної 
безпеки.
Голова секції: д. т. н., с. н. с. Кириченко О. В. 
Секція 3. Інформаційні технології та математичні 
моделі у вирішенні проблем попередження 
надзвичайних ситуацій.
Голова секції: к. пед. н., доц. Касярум С. О.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Садковий В. П. -  д. н. держ. упр., професор, 
ректор Національного університету цивільного 
захисту України;
Тищенко О. М. -  к. т. н., професор, 
в. о. начальника ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 
НУЦЗУ;
Гвоздь В. М. — к. т. н., професор, начальник 
Управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Черкаській області; 
Поздєєв С. В. -  д. т. н., професор, головний 
науковий співробітник ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 
НУЦЗУ;
Снісаренко А. Г. -  к. психол. н., доцент, 
начальник факультету пожежної безпеки ЧІПБ 
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, відповідальний 
секретар конференції;
Ключка Ю. П. -  д. т. н., с. н. с., начальник 
кафедри пожежної та техногенної безпеки об’єктів 
і технологій НУЦЗУ;
Кириченко О. В. -  д. т. н., с. н. с., завідувач 
кафедри пожежно-профілактичної роботи ЧІПБ 
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ;
Куценко С. В. -  к. т. н., доцент, заступник 
начальника факультету -  начальник кафедри 
автоматичних систем безпеки та електроустановок 
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ;
Березовський А. І. -  к. т. н., доцент, начальник 
кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони 
праці ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 
секретар конференції;
Касярум С.О. -  к. пед. н., доцент, начальник 
кафедри вищої математики та інформаційних 
технологій ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали конференції надсилаються 

електронною поштою у вигляді статті 
українською, російською або англійською мовами. 
Текст набирається у текстовому редакторі 
Місгозой ^ о п і  з полями: верхнє, нижнє, праве - 
2,5 см; ліве -  3,5 см; шрифт -  Т ітез  № \у Котап: 
кегль -  12; абзац -  1,25 см; інтервал одинарний: 
колонтитули: верхній -  0, нижній -  1,5 см; бе: 
нумерації сторінок; палітурка -  0.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

УДК ...

Автор 1 Прізвище І.П., науковий ступінь, вчене 
звання, посада, Автор 2 Прізвище І.П., науковий 

ступінь, вчене звання, посада 
Установа (Заклад)

Автор 3 Прізвище І.П., науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Установа (Заклад)

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ
Основний т е к с т ........Основний т е к с т .......

Основний текст .......... Основний текст .....
Основний тек ст ....... Основний тек ст .........

ЛІТЕРАТУРА
1. Літературне джерело № 1.
2. Літературне джерело № 2.

Сподіваємося на плідну співпрацю.
З повагою, оргкомітет.


