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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

До участі в XVI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

системи безпеки життєдіяльності» запрошуємо 

молодих вчених, курсантів та студентів закладів вищої 

освіти. 

У ході роботи конференції буде проведено пленарне 

засідання та організовано роботу тематичних секцій. 

Мови конференції: українська, англійська, 

польська, російська. 
Для участі у конференції необхідно завантажити 

електронний варіант тез доповідей та заявку про 

участь на сайт конференції за посиланням: 

https://conf.ldubgd.edu.ua/ до 15 лютого 2021 року. Для 

завантаження матеріалів необхідно пройти попередню 

реєстрацію. Тези доповіді та заявка на участь 

завантажуються у форматі doc, docx. Повідомлення 

про прийняття тез доповіді буде розіслано авторам 

електронною поштою. 

Тези доповідей, представлені в зазначений термін і 

оформлені відповідно до поданих вимог, будуть 

опубліковані в збірнику матеріалів конференції, а також 

розміщені на сайті конференції.  

Оргкомітет залишає за собою право на ухвалення 

рішення про відхилення публікації тез доповідей. 

УВАГА! Тези, надіслані пізніше встановленого 

терміну, не прийматимуться! Участь одного автора 

більше ніж у двох тезах не допускається. 
Просимо наукових керівників перевірити тези 

доповідей на відповідність вимогам до наукових 

публікацій, а також звернути увагу на самостійність 

наукового мислення учасників. Застерігаємо від плагіату 

та реферативної компіляції Інтернет-матеріалів. 

 

Матеріали конференції будуть публікуватися без 

додаткового редагування, тому за порушення 

правописних норм у друкованих авторських матеріалах 

оргкомітет відповідальності не несе. 

Зареєструватися для участі в конференції та подати 

тези доповідей за посиланням: 

https://conf.ldubgd.edu.ua/ 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Пожежна та техногенна безпека. 

2. Організаційно-правові аспекти забезпечення 

безпеки життєдіяльності. 

3. Організація проведення аварійно-рятувальних 

робіт та гасіння пожеж. 

4. Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності. 

5. Інформаційні технології у безпеці 

життєдіяльності. 

6. Управління проектами та програмами у безпеці 

життєдіяльності. 

7. Промислова безпека та охорона праці. 

8. Природничо-наукові аспекти безпеки 

життєдіяльності. 

9. Соціальні, психолого-педагогічні аспекти та 

гуманітарні засади безпеки життєдіяльності. 

10. Цивільна безпека. 
 

Заявка для участі в конференції 

Назва організації: __________________________ 

Поштова адреса: ___________________________ 

Телефон:  _________________________________ 

e-mail:  ____________________________________ 

Інформація про учасника: 

Прізвище, ім'я, по батькові  __________________ 

Інститут (факультет) ________________________ 

Курс  _____________________________________ 

Секція   ___________________________________ 

Назва тез ______________________________ 

Планую взяти участь у конференції: очно/заочно  

Інформація про наукового керівника: 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________ 

Науковий ступінь, вчене звання  ______________ 

Місце роботи, посада  _______________________ 
 

Контакти оргкомітету: vondd@ldubgd.edu.ua, 

тел.: (032) 233-24-79 – відділ організації науково-

дослідної діяльності. 

З питань участі в конференції звертатись до Рудика 

Юрія Івановича, тел.: +38(050) 879-40-90. 

З питань реєстрації на сайті конференції звертатись 

до Конівіцької Тетяни Ярославівни, тел.: +38(068) 

517-20-70. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

Тези доповідей повинні бути представлені в 

електронному варіанті. Обсяг – 2 повні сторінки, 

12 кегль, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5 

(заголовки таблиці та підписи під рисунками можна 

друкувати через 1 інтервал), абзац – 1,5 см, поля: ліве – 

2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2,0 см, без 

нумерування сторінок. 

Порядок викладу матеріалу:  

 УДК (вгорі ліворуч);  

 наступний рядок – назва доповіді (великими 

літерами, жирний шрифт, по центру);  

 наступний рядок – прізвище й ім’я автора(ів) 

(курсив, жирний шрифт, по центру);  

 наступний рядок – прізвище й ініціали 

наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, 

місце роботи, посада, (жирний шрифт, по центру);  

 через рядок – текст доповіді;  

 через рядок − список використаної літератури 

(жирний шрифт, по центру) в алфавітному порядку з 

дотриманням чинних вимог бібліографічного опису. 

Посилання на використані джерела − наскрізно у 

квадратних дужках, де зазначено порядковий номер зі 

списку літератури і сторінку цитованого джерела.  

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

УДК 626/627-025.12 

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ 

ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД  

Козак Володимир 

Петренко І. В. канд. техн. наук, доц., 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, доцент кафедри екологічної безпеки 

 

Україна має великомасштабне водогосподарство….  
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безпеки лісів Малого Полісся : монографія. Львів: 
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