
Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тексту тез доповідей не повинен 

перевищувати 3 повних сторінок формату А4, 

набраних однією з робочих мов конференції на 

комп’ютері в редакторі WORD for WINDOWS. 

Кількість тез від одного автора не повинна 

перевищувати двох.  

На адресу оргкомітету надсилаються тези 

доповідей в електронному вигляді без нумерації 

сторінок. 

Розміри полів: 20 мм з усіх сторін. Гарнітура – 

Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 

Структура тез доповідей: 
- ліворуч у верхньому рядку УДК (вирівнювання 

по лівому краю); 
- нижче малими літерами курсивом друкуються 

ініціали і прізвища авторів та наукового 
керівника, з нового рядка під прізвищами 
авторів – місто і навчальний заклад 
(вирівнювання по правому краю); 

- через рядок, посередині аркуша великими 
літерами напівжирним шрифтом друкується 
назва доповіді; 

- через рядок, з абзацу друкується основний 
текст; 

- через рядок після основного тексту друкується 
„Список використаних джерел” (12 кегель); 

- формули та малюнки розміщуються у тексті. 
Формули створюються в редакторі Microsoft 
Equation або MathType. 
 

Зразок оформлення тез доповідей 

УДК 000.000             

                                 ініціали та прізвища авторів  

 ініціали та прізвища наукового керівника 

м. Місто, навчальний заклад     
 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

  

Текст текст текст…[1, с. 11] 

 
Список використаних джерел: 

 

 
Тези, що не відповідають зазначеним вимогам і 

надіслані пізніше встановленого терміну, не 
розглядатимуться і автору не повертаються. 

   

Заявка 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет - 

конференції молодих вчених, курсантів та студентів 

“Антикризовий менеджмент : управлінські, правові та 

економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності 

населення і територій” 

(м. Львів, 22 квітня 2021 року): 

 

Назва організації: ________________________________  

Поштова адреса: _________________________________  

Телефон : _______________________________________  

e-mail: _________________________________________  

 

Інформація про учасника:  

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________  

Інститут (факультет) _____________________________  

Курс ___________________________________________  

Секція _________________________________________  

Тема доповіді або повідомлення: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

 

Інформація про наукового керівника:  

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________  

Науковий ступінь, вчене звання ___________________  

Місце роботи, посада ____________________________ 

 

Планую (потрібне підкреслити): 

виступити онлайн з доповіддю на пленарному засіданні; 

виступити онлайн з доповіддю на секційному засіданні; 

взяти участь, як слухач; 

подати тези доповіді. 

 

Підпис_____________________ 

 ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 
 

 

 «АНТИКРИЗОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ: 

УПРАВЛІНСЬКІ, ПРАВОВІ ТА 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ» 
 
 

Всеукраїнська науково-практична інтернет - 

конференція молодих вчених, курсантів та 

студентів 

 

 

22 квітня 2021 року 
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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:  

Лин Андрій Степанович, начальник навчально-

наукового інституту пожежної та техногенної 

безпеки, кандидат технічних наук, доцент; 

Члени оргкомітету: 

Паснак Іван Васильович, заступник начальника 

навчально-наукового інституту пожежної та 

техногенної безпеки з навчально-наукової 

роботи, кандидат технічних наук, доцент; 

Повстин Оксана Вікторівна, завідувач кафедри 

права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту, доктор педагогічних наук, доцент; 

Балаш Лілія Ярославівна, доцент кафедри 

права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту, кандидат економічних наук, доцент; 

Гонтар Зоряна Григорівна, доцент кафедри 

права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту, кандидат наук з державного управління; 

Зачко Олег Богданович, професор кафедри 

права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту, доктор технічних наук, професор; 

Івануса Андрій Іванович, доцент кафедри права 

та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

кандидат технічних наук, доцент; 

Купчак Мар’яна Ярославівна, старший 

викладач кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту, кандидат педагогічних наук; 

Мартин Ольга Максимівна, доцент кафедри 

права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту, кандидат економічних наук, доцент; 

Саміло Андрій Вікторович, доцент кафедри 

права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту, кандидат юридичних наук, доцент; 

Стеців Ігор Ігорович, доцент кафедри права та 

менеджменту у сфері цивільного захисту, 

кандидат економічних наук, доцент 

 

Шановні колеги! 
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у 

роботі інтернет - конференції, яка відбудеться 22 

квітня 2021 року на базі Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

 Основні тематичні секції конференції: 

 

І. Управлінські аспекти забезпечення безпеки 

життєдіяльності: 

1. Інноваційні технології управління у сфері безпеки 

життєдіяльності. 

2. Удосконалення механізмів державного управління сферою 

пожежної та техногенної безпеки в Україні. 

3. Проблеми теорії та практики менеджменту та маркетингу у 

забезпеченні безпеки життєдіяльності населених пунктів. 

4. Управління охороною праці, екологічною та промисловою 

безпекою. 

ІІ. Правові аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності: 

1. Проблеми та перспективи нормативно-правової роботи в 

контексті життєдіяльності суспільства. 

2. Теоретико-правові проблеми безпеки життєдіяльності. 

3. Правове регулювання законодавства України у сфері 

безпеки життєдіяльності. 

4. Організаційно-правові засади та принципи боротьби з 

тероризмом. 

ІІІ. Економічні аспекти забезпечення безпеки 

життєдіяльності: 

1. Соціально-економічні аспекти безпеки життєдіяльності 

суспільства: ризики і загрози на сучасному етапі. 

2. Економічні аспекти пожежної безпеки, як однієї із умов 

безпеки життєдіяльності суспільства. 

3. Економічний вимір безпеки життєдіяльності людини і 

суспільства. 

4. Вплив соціально-економічної політики держави на безпеку 

життєдіяльності людини. 

ІV. Антикризовий менеджмент: 

1. Роль антикризового менеджменту в управлінні. 

2. Управління надзвичайними ситуаціями з елементами 

антикризового менеджменту. 

3. Заходи для подолання кризових ситуацій. 

 

Форми участі в інтернет - конференції : платформа «Zoom» 

1. онлайн - виступ з доповіддю на пленарному засіданні 

(до 20 хв); 

2. онлайн - виступ з доповіддю на секційному засіданні 

(до 10 хв). 

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів 

тез доповідей в електронному варіанті. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська. 

 Програма конференції: 

1. Відкриття конференції. 

2. Пленарне засідання. 

3. Секційні засідання. 

4. Підсумкове засідання. 

 
Повна програма конференції буде надана учасникам 

під час реєстрації 

 

Адреса оргкомітету 

Львівський державний університет безпеки 

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

Україна, 79007. 

 

Контактні телефони: 

+38-098-444-97-42 Мартин Ольга Максимівна 

+38-097-952-61-04 Саміло Андрій Вікторович 

+38-097-207-68-48 Купчак Мар’яна Ярославівна 

 

 

 

 
 

Якщо ви погоджуєтеся взяти участь у роботі 

конференції просимо Вас надіслати Заявку та тези 

доповідей в оргкомітет до 10 квітня 2021 р. на 

електронну адресу kpm_scz@ukr.net, з приміткою «На 

конференцію». 

Тези доповідей надіслані вчасно і оформлені 

відповідно до вимог, будуть опубліковані в 

електронному збірнику матеріалів конференції та 

розміщені на сторонці кафедри сайту університету за 

рахунок організаторів. 

Матеріали конференції будуть публікуватися без 

додаткового редагування, тому за порушення 

правописних норм у друкованих авторських матеріалах 

оргкомітет відповідальності не несе! 

 

 


