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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Енергоощадність / екологічність 

транспортних засобів. 

2. Оптимізація властивостей автомобіля. 
3. Безпека на автотранспорті. 

4. Автомобільна мехатроніка та телематика.  

5. Інтелектуальні технології і автомобіль. 

6. Ефективність транспортних систем. 

7. Оптимальне планування та управління на 

транспорті. 

 
 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, англійська 

 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

28.10.2022 — прийняття заявок та електронної 

версії тез; 

31.10.2022 — інформаційне повідомлення 

про прийняття тез доповіді. 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Поштова адреса оргкомітету: 
м. Львів, 79007, вул. Клепарівська, 35. 

Контактні телефони: 

Андрій ДОМІНІК +38 (097)67-26-679;  

Володимир ТОВАРЯНСЬКИЙ +38 (097)70-82-659. 

 

Електронна адреса: 

kaf.technika@ldubgd.edu.ua 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Конференція відбудеться у Львівському 

державному університеті безпеки 

життєдіяльності на базі кафедри експлуатації 

транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки. 
 

УМОВА 

Участь у конференції — безкоштовна 
 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ 

 

Аби взяти участь у конференції потрібно 

завантажити електронний варіант тез 

доповідей на сайт конференції за посиланням: 

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/30/overview 

Перед завантаженням матеріалів 

необхідно пройти реєстрацію. Заявка на 

участь та тези доповіді завантажуються у 

форматі doc, docx. Від одного автора (окремо 

й у співавторстві) можна подавати не більше 

трьох тез. Назва файлу з тезами доповіді та 

заявкою має містити в собі прізвище першого 

автора, наприклад: 

Tezy_Dominik.doc та Zaiavka_Dominik.doc 

Повідомлення про прийняття Програм- 

ним комітетом тез доповіді буде надіслане 

авторам електронною поштою. 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CB4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mns.gov.ua%2F&amp;ei=Ic8SVMu_CIz07Aa32oDoCQ&amp;usg=AFQjCNFZ-V05CJPotYWpU1hZfNxiyTYPPg&amp;bvm=bv.75097201%2Cd.ZGU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CB4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mns.gov.ua%2F&amp;ei=Ic8SVMu_CIz07Aa32oDoCQ&amp;usg=AFQjCNFZ-V05CJPotYWpU1hZfNxiyTYPPg&amp;bvm=bv.75097201%2Cd.ZGU
mailto:kaf.technika@ldubgd.edu.ua
https://indico.ldubgd.edu.ua/event/30/overview


Програмний комітет 
 

Голова: Андрій КУЗИК — д.с.-г.н., 
професор, Проректор Львівського 
держав- ного університету безпеки 
життєдіяльності, полковник служби 
цивільного захисту 

Співголова: Петро ГАЩУК — д.т.н., професор, 
завідувач кафедри експлуатації 
транспортних засобів та пожежно- 
рятувальної техніки Львівського 
державного університету безпеки 
життєдіяльності 

Науково-організаційний комітет 
Андрій ЛИН — к.т.н., доцент, начальник 

навчально-наукового інституту пожежної та 
техногенної безпеки Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності, 

Іван ПАСНАК — к.т.н., доцент, заступник 
начальника навчально-наукового інституту 

пожежної та техногенної безпеки Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності з 
навчально-наукової роботи, 

Сергій ТУРПАК — д.т.н., професор, 
завідувач кафедри транспортних технологій 
Національного університету «Запорізька 
політехніка», 

Юрій РОЙКО — к.т.н., доцент, завідувач 
кафедри транспортних технологій Національного 
університету «Львівська політехніка», 

Віктор ШЕВЧУК — к.т.н., доцент, завідувач 
кафедри автомобілів та тракторів Львівського 

національного університету природокористування, 
Андрій ДОМІНІК — к.т.н., доцент, 

заступник начальника кафедри експлуатації 
транспортних засобів та пожежно-рятувальної 
техніки Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, 
Юрій ПАВЛЮК — к.т.н., доцент, професор 

кафедри експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, 
 

Юрій ОЛЕНЮК — к.т.н., доцент, доцент 
кафедри експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, 
Дмитро РУДЕНКО — к.т.н., доцент, 

старший викладач кафедри експлуатації 
транспортних засобів та пожежно-рятувальної 
техніки Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, 
Володимир ТОВАРЯНСЬКИЙ — к.т.н., 

старший викладач кафедри експлуатації 
транспортних засобів та пожежно-рятувальної 
техніки Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, 
Артур РЕНКАС — к.т.н., старший викладач 

кафедри експлуатації транспортних засобів та 
пожежно-рятувальної техніки Львівського держав-

ного університету безпеки життєдіяльності, 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез повинен складати 1 (одну) чи 2 (дві) 

приблизно повні сторінки формату А4. Анотація 

повинна налічувати до 50 слів. 

Розміри берегів: по 2 см з усіх боків. 

Гарнітура — Times New Roman, розмір — 12 пт, 

міжрядковий інтервал — одинарний. 

Порядок розміщення матеріалу: 
o по центру аркуша ПРОПИСНИМИ літерами 

напівжирним шрифтом друкується назва 
доповіді; 

o через рядок курсивом друкуються імена та 
прізвища авторів, вирівнювання — за 
центром; 

o з нового рядка під прізвищами авторів — 
місце праці/навчання, місто, вирівнювання 

— за правим краєм; 
o через рядок 10 кеглем курсивим шрифтом 

друкуються анотація і ключові слова 
українською та англійською мовами, 
вирівнювання — по ширині, абзацний 
відступ — 1 см; 

 

o через один рядок з абзацу друкується 
основний текст, вирівнювання — по ширині, 
абзацний відступ — 1 см; 

o формули, рисунки, таблиці повинні мати 
звичайну арабську наскрізну нумерацію та 
розміщуватись після їх згадування в тексті, 
вирівнювання — по центру; 

o перелік літератури друкувати 10 кеглем  через 
один рядок після основного тексту відповідно 
до правил оформлення бібліографічного 
опису; заголовок „Література” друкується по 
центру 12 кеглем. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище та ім’я     
Заклад освіти, місто                                             
Телефон  
Е-mail  
Напрямок роботи (тематика)    
Тема доповіді                                                         
Участь (очна/заочна)     

 
Матеріали конференції та сертифікати будуть 

роздруковані та вручатимуться учасникам під час 
реєстрації.  Електронний варіант збірника тез буде 
розміщений на сайті університету.  

Доповіді, рекомендовані рішенням оргкомітету, 
можуть бути оформленими у вигляді статей та 
будуть видані у наукових фахових виданнях 
Університету відповідно до вимог та тематики: 

Пожежна безпека 

https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/about/sub

missions#authorGuidelines 

Вісник ЛДУ БЖД 

https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/about

/submissions#authorGuidelines 

https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/about/submissions#authorGuidelines
https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/about/submissions#authorGuidelines
https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/about/submissions#authorGuidelines
https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/about/submissions#authorGuidelines

