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(професійно-технічної) освіти навчального відділу Навчального 

центру НГУ; 

  

Ліщинський Олег Богданович, викладач Державної установи 
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Заявка 

 

на участь у І Регіональній науково-практичній 

конференції «Протимінна діяльність в Україні»  

(м. Львів, 27 березня 2020 року) 

 

Прізвище, ім`я, по батькові 

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, посада 

Адреса для листування, телефон, e-mail  

Планую (потрібне підкреслити, або вписати):  

Виступити з доповіддю на пленарному або секційному засіданні  

Взяти участь як слухач  

Взяти участь у виставці товарів і рекламі послуг  

Тема доповіді 

Секція № 

Необхідність у збірнику матеріалів 

Потреба в житлі (так, ні)  

Підпис _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

  

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

І Регіональна науково-практична конференція: 

 

«ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 

 

 

 

27 березня 2020 року 

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

 

 



Шановні колеги! 

 

Оргкомітет І Регіональної науково-практичної 

конференції «Протимінна діяльність в Україні» запрошує Вас взяти 

участь у роботі конференції, яка відбудеться 27 березня 2020 року у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.  

 

На конференції планується розглянути такі питання: 

 підготовка фахівців у сфері протимінної діяльності; 

 технології захисту особового складу під час проведення робіт з 

розмінування; 

 діяльність підрозділів оперативних служб України в зоні операції 

об’єднаних сил; 

 повсякденна діяльність підрозділів оперативних служб України, що 

залучаються до ліквідації подій, пов’язаних з виявленням 

вибухонебезпечних предметів; 

 матеріально-технічне забезпечення підрозділів, що виконують 

завдання з протимінної діяльності; 

 міжнародний досвід протимінної діяльності; 

 управлінські, правові, економічні аспекти протимінної діяльності. 

 

 

Умови участі в роботі конференції  

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет 

до 4 березня 2020 року: 

 заявку на участь у конференції за формою, що додається (на 

кожного учасника окремо); 

 тези в електронному вигляді (надіслати електронною поштою до 

оргкомітету). 

 

 

Фінансування 

Оплата за проїзд, проживання та харчування учасниками 

здійснюється за власний рахунок. 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

 

Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 3 повних 

сторінки формату А4, набраних однією з робочих мов конференції 

на комп’ютері в редакторі WORD for WINDOWS. Один автор може 

подати не більше трьох тез. На адресу оргкомітету надсилають тези 

доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в 

електронному вигляді без нумерації сторінок.  

Друкований варіант повинен бути підписаний авторами та 

повністю відповідати електронній версії. Розміри полів: по 25 мм з 

усіх сторін. Гарнітура – Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий 

інтервал – 1,5.  

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська. 

 

Структура матеріалів конференції: 

 ліворуч у верхньому рядку проставляють УДК; 

 у наступному рядку, посередині аркуша великими літерами 

напівжирним шрифтом друкується назва доповіді; 

 у наступному рядку малими літерами курсивом друкуються 

ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь та вчене звання (за 

наявності); 

  у наступному рядку малими літерами курсивом друкуються місце 

праці; 

 пропустивши один рядок, з абзацу друкується основний текст; 

 заголовок „Література:” друкують по центру 14 кеглем; 

 формули та малюнки розміщують у тексті. Формули створюють в 

редакторі Microsoft Equation або MathType.  Малюнки та формули 

після та перед основним текстом подаються через рядок .  

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення матеріалів конференції 

 

УДК 330.34 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

Ковальчук В.М., к. н. д. у., 

(Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

Україна) 

 

Для підготовки фахівців ДСНС України ….. 

 

 Література:  

1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій [електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/ 

 

Текст матеріалів конференції подальшому редагуванню не 

підлягає і є оригіналом для виготовлення збірника. Матеріали, які не 

відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого 

терміну, не розглядатимуться і авторам не повертаються. 

 

Адреса та контакти оргкомітету: 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007. 

+380679344871 – Ковальчук Віктор Миколайович;  

e-mail: kovalchuk.lviv @gmail.com 

mailto:eco.conf.lsuls2018@gmail.com

