
 

Вимоги до оформлення матеріалів 
доповідей для публікації 

Тези доповідей необхідно надіслати в 
електронному варіанті на електронну адресу 
pesconf@nuczu.edu.ua, виконані у текстовому 
редакторі WORD для WINDOWS. Текст 
набирається з полями: верхнє і нижнє – 2,5 см; 
ліве і праве – 3 см; колонтитули: верхній – 0, 
нижній – 1,5 см; без нумерації сторінок; 
палітурка – 0; шрифт – Times New Roman; кегль 
– 12; абзац – 1,25 см; інтервал – одинарний, 
формат сторінок А4 (210х297 мм). 

Матеріал доповіді викладається у наступній 
послідовності: 
– УДК (жирний шрифт, зліва угорі); 
– через рядок назва доповіді (великими 

літерами, жирний шрифт, по центру); 
– через рядок – по центру прізвища та 

ініціали авторів, науковий ступінь, вчене 
звання, місце роботи; 
– через рядок – текст доповіді; 
– через рядок – список використаної 

літератури оформлюється згідно ДСТУ 
8302:2015 (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по 
центру жирним шрифтом). 

Скорочення і умовні позначки повинні 
відповідати діючим міжнародним стандартам. 
Літерні позначки, що входять до формул, 
повинні бути розшифровані із зазначенням 
одиниць виміру. Нумерація формул 
наскрізна (номер вказується у круглих дужках 
біля правої границі тексту). Формули, таблиці 
та рисунки відокремлюються від тексту 
порожніми рядками. 

Підписи під рисунками і заголовки таблиць 
виконуються 12 шрифтом – жирним.  

Обсяг тез доповіді повинен складати 2 повні 
сторінки тексту разом з ілюстраціями, 
таблицями та бібліографією. 

Схема проїзду до університету 
 

Проїзд від залізничного вокзалу до 
станції метро «Пушкінська»: на 
залізничному вокзалі посадка на станції 
метро «Південний вокзал», проїзд до станції 
«Майдан Конституції», перехід на станцію 
«Історичний музей», проїзд до станції 
«Пушкінська». 

 
Схема маршруту від станції метро 
«Пушкінська» до університету  
(вул. Чернишевська, 94) 

 
Контактна особа: Юрій Отрош  

тел.: +38 063 7945621 (viber); 
E-mail: pesconf@nuczu.edu.ua 

Правила оформлення тез наведені на 
сайті конференції: 

http://pesconf.nuczu.edu.ua/ 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Національний університет цивільного 

захисту України запрошує взяти участь у 
Міжнародній науково-практичній 

конференції «Problems of Emergency 
Situations», яка відбудеться в університеті 

20 травня 2020 року. 
Конференція відбудеться на базі 

Національного університету цивільного захисту 
України за адресою: вул. Чернишевська, 94, 
м. Харків, 61023, Україна. 

 
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. 
 

Організація роботи конференції 
До участі у конференції запрошуються 

наукові, науково-педагогічні та практичні 
працівники України та зарубіжжя. 

У ході роботи конференції буде проведено 
пленарне засідання та організовано роботу 
тематичних секцій.  

Мова конференції – українська, російська та 
англійська. 

Для участі у конференції необхідно до 12 
березня 2020 року представити до Оргкомітету 
тези доповіді та заявку на участь у конференції. 
Тези доповідей, представлені в зазначений 
термін і оформлені відповідно до поданих 
вимог, будуть опубліковані в збірці матеріалів 
конференції. Оргкомітет залишає за собою 
право на відхилення рішення про публікацію 
тез доповідей. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова оргкомітету: 
Садковий Володимир, доктор наук з 

державного управління, професор, ректор 
Національного університету цивільного захисту 
України. 

Організаційний комітет: 
Андронов Володимир, доктор технічних 

наук, професор, Національний університет 
цивільного захисту України (Україна); 

Anszczak Marcin, PhD, Szef katedry 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej 
(Polska); 

Банах Віктор, доктор технічних наук, 
професор, Запорізький національний 
університет (Україна); 

Бамбура Андрій, доктор технічних наук, 
професор, ДП «Науково-дослідний інститут 
будівельних конструкцій» (Україна); 

Васюков Сергій, PhD, Національний 
інститут ядерної фізики, Рим  (Італія); 

Ватуля Гліб, доктор технічних наук, 
професор, Український державний університет 
залізничного транспорту (Україна); 

Голінько Василь – доктор технічних наук, 
професор, НТУ «Дніпровська політехніка» 
(Україна); 

Голоднов Олександр, доктор технічних 
наук, професор, ТОВ «Український інститут 
сталевих конструкцій ім.В.М. Шимановського» 
(Україна); 

Дадашов Ільгар, доктор технічних наук, 
Академія Міністерства надзвичайних ситуацій 
Азербайджанської Республіки, Баку 
(Азербайджан); 

Данілін Олександр, PhD, Національний 
університет цивільного захисту України 
(Україна); 

Лапенко Олександр., доктор технічних 
наук, професор, навчально-науковий інститут 
аеропортів Національного авіаційного 
університету (Україна); 

Мамонтов Ігор, PhD, Заслужений юрист 
України, Київський національний університет 
будівництва та архітектури (Україна); 

Петрук Василь, доктор технічних наук, 
професор, Інститут екологічної безпеки та 
моніторингу довкілля (Україна);  

Потєха Валентин, доктор технічних наук, 
професор, Гродненський державний аграрний 
університет (Республіка Білорусь); 

Рибка Євген, доктор технічних наук, 
Національний університет цивільного захисту 
України (Україна); 

Сур’янінов Микола, доктор технічних наук, 
професор, Одеська лержавна академія будівництва 
та архітектури (Україна); 

Tuan Anh Nguyen (Туан Ань НГУЕН), 
викладач Університету пожежогасіння і 
профілактики Міністерства суспільної безпеки 
(В’єтнам); 

Фатіг Махмет Ємен, доктор технічних наук, 
Університет Мехмета Акіфа Ерсоя, Бурдур 
(Туреччина); 

Фомін Станіслав, доктор технічних наук, 
професор, Харківський національний університет 
будівництва та архітектури (Україна); 

Шмуклер Валерій, доктор технічних наук, 
професор, Харківський національний університет 
міського господарства  ім. О.М. Бекетова 
(Україна); 

Відповідальний секретар: 
Отрош Юрій, PhD, Національний університет 

цивільного захисту України (Україна). 

Тематичні напрямки роботи конференції 
Секція 1. Запобігання надзвичайним ситуаціям. 
Секція 2. Науково-практичні аспекти моніторингу та 
управління у сфері цивільного захисту. 
Секція 3. Реагування на надзвичайні ситуації та 
ліквідація їх наслідків. 
Секція 4. Хімічні технології та інженерія, 
радіаційний та хімічний захист. 
Секція 5. Екологічна безпека та охорона праці. 
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