
 
Умови участі в роботі конференції 

Для участі у роботі конференції необхідно 

надіслати в оргкомітет: 

до 15 березня 2020 року: 

 - заявку на участь у конференції за формою, що 

додається (на кожного учасника окремо); 

- тези в електронному вигляді (надіслати 

електронною поштою на адресу 

o.karabyn@ldubgd.edu.ua. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тексту тез доповідей не повинен 

перевищувати 2-повних сторінок формату А4, 

набраних однією з робочих мов конференції на 

комп’ютері в редакторі WORD for WINDOWS. 
На адресу оргкомітету надсилають тези доповідей 

в електронному вигляді без нумерації сторінок. 

Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Гарнітура – 

TimesNewRoman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 

1,0.  
Для участі у конференції необхідно завантажити 

електронний варіант тез доповідей на сайт 

конференції за посиланням: 

https://conf.ldubgd.edu.ua/index.php/MA/bgd2020ma/

index 

Структура тез доповідей: 

у першому рядку зліва малими літерами жирним 

шрифтом курсивом друкують ініціали і прізвища 

авторів, в наступному рядку друкується назва 

навчального закладу, з нового рядка під назвою 

навчального закладу вказується науковий керівник, 

його прізвище та ініціали (жирний шрифт), 

науковий ступінь, вчене звання  

через рядок посередині аркуша великими літерами 

напівжирним шрифтом друкується назва доповіді 

українською мовою; 

пропустивши один рядок, з абзацу друкується 

основний текст 14 кеглем; 

література друкується 12 кеглем. Заголовок 

„Література:” друкують по центру 14 кеглем. 

Підписи рисунків, заголовки та вміст таблиць 

друкують 12 кеглем  

Заявка для участі в конференції 

 

Назва організації:___________________________ 

 

Дані про учасника 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 ____________________________________ 

Факультет   

 ____________________________________ 

Курс    

 ____________________________________ 

Кафедра   

 ____________________________________ 

Назва доповіді    

 ____________________________________ 

 

Телефон : ___________ e-mail:_____________ 

 

Дані про наукового керівника 

Прізвище, ім'я, по батькові

 ____________________________________ 

Місце роботи, посада 

 ____________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання

 _________________________________ 

 

Телефон : ___________ e-mail:_____________ 

 

 

ДЕРЖАВНА   СЛУЖБА   УКРАЇНИ    

З НАДЗВИЧАЙНИХ   СИТУАЦІЙ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 
 

VII  
ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 

«Математика, що нас оточує: 

минуле, сучасне, майбутнє» 
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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

 

Голова оргкомітету: 

 

Кузик Андрій Данилович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, 

проректор з науково-дослідної роботи ЛДУ 

БЖД 

 

Заступники голови оргкомітету: 

 

Попович Василь Васильович, доктор 

технічних наук, начальник Навчально-

наукового інституту цивільного захисту ЛДУ 

БЖД; 

Меньшикова Ольга Володимирівна – 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

заступник Начальника навчально-наукового 

інституту цивільного захисту ЛДУ БЖД; 

Тацій Роман Мар’янович – доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач 

кафедри прикладної математики і механіки 

ЛДУ БЖД. 

 

  

Члени оргкомітету: 

 

Васильєва Олена Едуардівна – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри прикладної 

математики і механіки ЛДУ БЖД 

Гембара Тарас Васильович – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри прикладної 

математики і механіки ЛДУ БЖД 

Дзюба Лідія Федорівна – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри прикладної 

математики і механіки ЛДУ БЖД 

Карабин Оксана Олександрівна – 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри прикладної математики і 

механіки  

Кусій Мирослава Ігорівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

прикладної математики і механіки  

Пазен Олег Юрійович - кандидат технічних 

наук, докторант ЛДУ БЖД 

Стасюк Марта Федорівна – кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, доцент 

кафедри прикладної математики і механіки 

Трусевич Оксана Мирославівна – 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри прикладної математики і 

механіки  

Чмир Оксана Юр’ївна – кандидат фізико-

математичних наук, доцент, доцент кафедри 

прикладної математики і механіки 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

конференції, яка відбудеться 2 квітня 2020 року на 

базі Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (ЛДУБЖД) ДСНС України за 

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

Україна. 

До участі в конференції запрошуються курсанти 

та студенти вищих навчальних закладів. 

У ході роботи конференції буде проведено 

пленарне засідання та організовано роботу 

тематичних секцій за напрямами: 

 

1. Математичні відкриття, що змінили світ. 

2. Прикладні задачі в математиці. 

3. Невирішене в математиці. 

Форми участі в конференції: 
Виступ з доповіддю на пленарному засіданні. 

Виступ з доповіддю на секційному засіданні. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

Програма конференції буде надана учасникам 

разом з іншими матеріалами під час реєстрації та 

надіслана на вказаний в заявці e-mail. 

Тези доповідей будуть опубліковані у вигляді 

електронного збірника та розміщені на сайті 

університету. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35 м. Львів, 

Україна,79007. 

Телефони: 

+38-093-422-40-00 Карабин Оксана Олександрівна 

 

 



 

 

Приклад оформлення тез доповідей 

 

В.П. Михайлюк  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник В.М. Павленко, кандидат фізико математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики 

 

ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ХУДОЖНИКІВ 

 

. 

Література: 
1. Mariskevich O., Newiadomski Z. Nadsiański Regional Landscape Park. Carpatian Fundation (Switzerland). 2005. -20 p.  

 


