
Вимоги до оформлення матеріалів 

конференції 
Обсяг тексту тез доповідей повинен складати 2 

повні сторінки формату А4, набраних однією з 

робочих мов конференції на комп’ютері у 

текстовому редакторі WORD для WINDOWS. 
Гарнітура – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 

ординарний, абзац – 1,0 см. Розміри полів: по 2,0 см 

з усіх сторін, без нумерації сторінок. 

Формули набираються в редакторі формул 
Microsoft Equation. Літерні позначення, що входять 

до формул, повинні бути розшифровані із 

зазначенням одиниць вимірювання. Нумерація 
формул – наскрізна (номер вказується у круглих 

дужках біля правої границі тексту). Скорочення і 

умовні позначення повинні відповідати діючим 
міжнародним стандартам. 

 

Порядок представлення матеріалу:  
 УДК (жирний шрифт, зліва вгорі); 

 через рядок – назва тези (ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ, напівжирний шрифт, по центру); 

 через рядок – ініціали та прізвища авторів, 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи 

(малими літерами, курсив, по центру); 

  через рядок – текст тези (формули і таблиці 

розміщаються в тексті і відокремлюються від 

тексту інтервалом в 1 рядок); 

 через рядок – список використаної літератури 

(слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по центру, 
ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирний шрифт, 

оформлюється згідно вимог). 

Текст тез доповідей подальшому редагуванню не 
підлягає і є оригіналом для виготовлення 

електронного збірника матеріалів конференції. 

 

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам 

і надіслані пізніше встановленого терміну, не 

розглядатимуться і автору не повертатимуться. 

 
 

  

Заявка (зразок) 

на участь у Регіональній   

науково-практичній конференції  

“Актуальні проблеми пожежної 

безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям 

в умовах сьогодення” 

 

Прізвище_________________________________ 

Ім`я _____________________________________ 

По батькові  ______________________________ 

Науковий ступінь______Вчене звання ________ 

Організація (установа) ____________________ 

Посада___________________________________ 

Контактний телефон_______________________ 

E-mail ___________________________________ 

Номер секції______________________________ 

Планую (потрібне підкреслити): 

 виступити з доповіддю     

 - на пленарному засіданні  

 - на секції 

 взяти участь як слухач 

 заочно 

Назва доповіді 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Потреба в технічних засобах 

_________________________________________ 

  

Потреба в житлі (так, ні)______ 

  

ДЕРЖАВНА   СЛУЖБА   УКРАЇНИ    

З НАДЗВИЧАЙНИХ   СИТУАЦІЙ 
 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності запрошуємо Вас 

3 - 5 грудня 2020 року взяти участь у  

Регіональній науково-практичній конференції 

  

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ В 

УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ”  

 

Конференція відбудеться на базі Львівського 

державного університету безпеки 

життєдіяльності  

(м. Львів, вул. Клепарівська, 35). 

 
До участі у конференції запрошуються наукові, 

науково-педагогічні та практичні працівники 

України та зарубіжжя. 

 

Мови конференції: українська, англійська. 
 

Напрями роботи конференції: 

Секція 1. Державний нагляд у сфері пожежної 

та техногенної безпеки. 

Секція 2. Системи протипожежного захисту та 

профілактика електроустановок. 

 
Форми участі в конференції 

 Виступ з доповіддю на пленарному засіданні. 

 Виступ з доповіддю на секційному засіданні.  

 Публікація матеріалів конференції. 

 Участь у ділових зустрічах, засіданнях тощо. 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповідь на секції                           –  до 10 хв. 
 

 Склад оргкомітету 
Голова оргкомітету: 
Кузик Андрій Данилович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, проректор з 

науково-дослідної роботи ЛДУ БЖД 
 

Заступники голови оргкомітету: 
Лин Андрій Степанович, кандидат технічних наук, 
начальник навчально-наукового інституту пожежної та 

техногенної безпеки ЛДУ БЖД 

Паснак Іван Васильович, кандидат технічних наук, 

доцент, заступник начальника навчально-наукового 

інституту пожежної та техногенної безпеки ЛДУБЖД з 

навчально-наукової роботи 

Башинський Олег Іванович, кандидат технічних наук, 

доцент, начальник кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності та пожежної автоматики ЛДУ БЖД 
 

Члени оргкомітету: 
Кравець Ігор Петрович, кандидат технічних наук, доцент, 
заступник начальника кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності та пожежної автоматики ЛДУ БЖД 
Ференц Надія Олександрівна, кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 
пожежної автоматики ЛДУ БЖД 

Вовк Сергій Ярославович, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 
автоматики ЛДУ БЖД 

Шаповалов Олег Валерійович, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 
пожежної автоматики ЛДУ БЖД 
Пелешко Марта Зенонівна, кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 
пожежної автоматики ЛДУ БЖД 
Міллер Олег Васильович, професор кафедри наглядово-
профілактичної діяльності та пожежної автоматики ЛДУ БЖД 

Кушнір Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 
пожежної автоматики ЛДУ БЖД 

Назаровець Олег Богданович, кандидат технічних наук, 
старший викладач кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності та пожежної автоматики ЛДУ БЖД 
Бережанський Тарас Григорович, кандидат технічних наук, 
викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 

пожежної автоматики ЛДУ БЖД 
Харишин Дем'ян Васильович, кандидат технічних наук, 
викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності та 
пожежної автоматики ЛДУ БЖД 
 

 

 Програма конференції: 
1. Відкриття конференції. 

2. Пленарне засідання. 
3. Секційні засідання. 

4. Зустріч з науковцями, що беруть участь у 

конференції. 
 

Повна програма конференції буде надана 

учасникам під час реєстрації. 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

вигляді електронного збірника тез та розміщені на 
сайті університету. 

 

Адреса оргкомітету 
Львівський державний університет безпеки 

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

 

Контактні телефони: 
+38-067-585-7487 – Ференц Надія Олександрівна 

+38-067-306-5876 – Кушнір Андрій Петрович 

 

E-mail: 
confer_npdpa@ldubgd.edu.ua (з поміткою “на 

конференцію”) 
 

Умови участі в роботі конференції 

Для участі в роботі конференції необхідно 
завантажити електронний варіант тези доповіді на 

сайт конференції за посиланням  

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

(перед завантаженням матеріалів необхідно пройти 
реєстрацію. Заявка на участь та тези доповіді 

завантажуються у форматі doc, docx.в оргкомітет) 

або 
заявку на участь у конференції та тези доповіді в 

електронному вигляді надіслати на вищевказану 

електронну адресу  

 

Участь у конференції — безкоштовна 
 

 

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

