
 
 
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04 жовтня 2019 року «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2019/2020 навчальному році» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності призначено 
базовим навчальним закладом для проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт за галузями знань «Техногенна безпека» та «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)».  

Просимо до 07 лютого 2020 року надіслати для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу не 
більше трьох наукових робіт переможців першого туру конкурсу з кожної галузі знань на адресу: Відділ 
організації науково-дослідної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007.  

Роботи повинні бути оформлені відповідно до вимог Положення про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 605 від 18 квітня 2017 року). 

Організація II туру конкурсу планується у два етапи: перший етап – прийняття робіт на конкурс, їх 
рецензування, підведення попередніх підсумків та відбір найкращих робіт для участі у другому етапі; 
другий етап – публічний захист відібраних найкращих студентських наукових робіт, визначення 
переможців та їх нагородження. 

Проведення другого етапу ІІ туру конкурсу відбудеться 24 березня 2020 р. – «Техногенна 
безпека» і 25 березня 2020 р. – «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)». Запрошення авторам 

робіт, відібраних для участі в очному етапі II туру, будуть надіслані до 13 березня 2020 р. 
Додаткову інформацію про конкурси можна отримати на сайті університету: галузь знань 

«Техногенна безпека» – http://ldubgd.edu.ua/content/konkurs_tb; галузь знань «Цивільна безпека (Безпека 
життєдіяльності)» – http://ldubgd.edu.ua/content/konkurs_cb.  

Контакти: konkurs_tb@ldubgd.edu.ua – «Техногенна безпека»; konkurs_cb@ldubgd.edu.ua – 
«Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)»; (032)233-24-79 – відділ організації науково-дослідної 
діяльності; (096) 843-59-21 – Кирилів Ярослав Богданович; (068) 517-20-70 – Конівіцька Тетяна 
Ярославівна.  

Запрошуємо учасників конкурсу та студентів Вашого закладу взяти участь у XV Міжнародній 
науково-практичній конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та 
перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності», яка відбудеться 26 – 27 березня 2020 р. 

Інформація про конференцію розміщена на сайті https://conf.ldubgd.edu.ua/. Реєстрація учасників та 
подання матеріалів доповідей здійснюється тільки в електронному вигляді з цього сайту. 
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