
 
Увага! Матеріали, що не відповідають 

зазначеним вимогам та надіслані після 

кінцевого терміну подачі, за рішенням 

оргкомітету не можуть бути прийняті до 

друку та авторам не повертаються. 

 

При використанні учасниками 

конференції демонстраційних програм, 
слайдів, відеофільмів необхідно сповістити 

заздалегідь про конфігурацію комп’ютерної 

та іншої техніки в заявці. 

 

Регламент роботи  

 доповідь до 15 хвилин;

 виступ до 5 хвилин.

 

Реєстрація 

 

1 березня з 12.30 до 13.30 в Національному 

університеті цивільного захисту України, 
центральний вхід з вул. Алчевських (вул. 

Артема), 54, м. Харків (від станції метро 
«Пушкінська»). 

Орієнтовна програма 1 

березня 2018 року  
Ознайомлення гостей конференції з 

матеріально-технічною базою університету.  
Пленарне засідання.  
Загальне фотографування учасників 

конференції на фасаді університету.  
Вечеря.  
2 березня 2018 року 
Робота секцій.   
Підведення підсумків, обговорення та 

затвердження проекту резолюції та закриття 
конференції. 

 

 

Адреса 
 

 

Національний університет цивільного  
захисту України, 61023, 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94. 
Телефон для довідок  

(057) 370-61-16,  
е-mail: konf.nuczu.2018@ukr.net 

 
 

Карта проїзду 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

на 

Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію 

 

«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-2 березня 2018 року 

 

Харків 



Шановні колеги! 
Запрошуємо вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Пожежна безпека: проблеми та перспективи», 
яка відбудеться в Національному університеті 

цивільного захисту України 1-2 березня 2018 
року.  

Під час конференції планується робота за 
такими напрямками:  
1. Виникнення і розвиток пожежі. 

2. Пожежна профілактика в населених пунктах та 

будівництві. 

3. Вогнегасні речовини та пожежна техніка. 

4. Пожежна безпека в промисловості.  
5. Автоматичні системи в пожежній безпеці.  
6. Тактика гасіння пожеж.  

 Оргкомітет 
Голова оргкомітету  

Садковий Володимир Петрович – ректор 

Національного університету цивільного захисту 

України, доктор наук з державного управління, проф.; 

Заступник голови  

Андронов Володимир Анатолійович – проректор з 

наукової роботи – начальник науково-дослідного 

центру НУЦЗ України, д.т.н., проф.; 

Члени оргкомітету 

Ромін Андрій В’ячеславович – начальник факультету 

пожежної безпеки, доктор наук з державного 

управління, доц.; 

Титаренко Андрій Вікторович – начальник 

факультету оперативно-рятувальних сил, к.психол.н., 

доц.; 

Чуб Ігор Андрійович – начальник кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах, д.т.н., проф.; 

Калиновський Андрій Якович – начальних кафедри 

 інженерної та аварійно-рятувальної техніки, к.т.н., 

доц.; 
Технічний секретар  
Назаренко Сергій Юрійович – викладач кафедри 
інженерної та аварійно-рятувальної техніки; 
Рудаков Сергій Валерійович – доцент кафедри 
пожежної профілактики в населених пунктах, к.т.н., 
доц. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
Матеріали доповіді, що надаються до оргкомітету, 

повинні відображати теоретичні та експериментальні 

результати наукових досліджень і мати практичну 

спрямованість.  
Обсяг – 1-2 повних сторінок тексту разом з 

ілюстраціями, таблицями та бібліографією.  
Мова – українська, російська, англійська.  

Файл повинен бути у форматі текстового редактора 

WORD для WINDOWS (версія не нижче 7.0). формат А4 

(210х297) Поля: усі по – 2,0 см; колонтитули: верхній – 0; 

нижній – 1,5 см; без нумерації сторінок; шрифт – Times 

New Roman Cyr; висота шрифту – 12; абзац – 1,25 см; 

інтервал – одинарний.  
Матеріали доповідей викладається в такій послідовності:  
 ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене 

звання, місце роботи (курсивом, по центру);
 назва (великими літерами, жирний шрифт, по центру);

 через рядок – основний  текст матеріалів;
 через рядок – список використаної літератури (слово 

ЛІТЕРАТУРА пишеться по центру жирним шрифтом).
 через рядок – ініціали та прізвище автора, науковий 

ступінь, учене звання, місце роботи (англ. мовою);
 назва (великими літерами, жирний шрифт, по центру 

(англ. мовою));
 через рядок – анотація матеріалів (англ. мовою).
У тексті скорочення і умовні позначення повинні 

відповідати чинним вітчизняним та міжнародним 

стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, 
повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць 

виміру. 
Формули набираються редакторі формул MS Equation. 

Нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих 
дужках біля правого поля тексту). Формули 

відокремлюються від тексту пустими рядками зверху і 
знизу.  

Таблиці й рисунки відокремлюються від основного 
тексту пустими рядками. Підписи під рисунками й 
заголовки таблиць виконуються жирним шрифтом, кегль 
11.  

Бібліографічні дані наводяться відповідно до вимог 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання». У тексті посилання на літературу 

позначаються порядковою цифрою в квадратних дужках, 

наприклад, [1]. 

 
 
Заявка на участь у Всеукраїнській 
науково-практичній конференції 

 

«Пожежна безпека:  

проблеми та перспективи»  
 

Дані про організацію  
Назва організації  
Поштова адреса  
Телефон  
Е-mail  

Дані про учасника  
Прізвище, ім’я, по-
батькові  
Посада  
Науковий ступінь  
Учене звання  
Назва доповіді  
Номер напрямку  
Потреба в технічних засобах 
(мультимедійний проектор, 
комп’ютер)  
Поштова адреса  
Телефон  
E-mail 

 
Заявку та текст матеріалів доповідей на 

електронному носії необхідно направити до 
27 грудня 2017 року за адресою: 61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94.  
Е-mail: konf.nuczu.2018@ukr.net,  

 

Контактна особа: Назаренко Сергій Юрійович, 
тел. +38(093)206-88-16 (с 9

00
 до 19

00
– в робочі дні), 

е-mail: itaart.nazarenko@gmail.com 

mailto:ptbot@nuczu.edu.ua

