
Вимоги до оформлення матеріалів 

конференції 
Обсяг тексту тез доповідей повинен складати 2-

3 повні сторінки формату А4, набрані однією з 

робочих мов конференції на комп’ютері у 

текстовому редакторі WORD для WINDOWS. 

Гарнітура – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 

одинарний, 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). Посилання на 

літературні джерела слід вказувати у тексті в 

квадратних дужках. Скорочення і умовні 

позначення повинні відповідати діючим 

міжнародним стандартам. 

 

Порядок представлення матеріалу 

 УДК (напівжирний 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 ДСТУ 8302:2015). 

Текст тез доповідей подальшому редагуванню не 

підлягає і є оригіналом для виготовлення збірника 

матеріалів конференції. 
Просимо авторів звернути увагу на вимоги до 

наукових публікацій, а також застерігаємо від 

плагіату та реферативної компіляції матеріалів. 
 

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам і 

надіслані пізніше встановленого терміну, не 

розглядатимуться і автору не повертатимуться. 

  

Кожен учасник конференції окремо заповнює 

бланк заявки: 

Заявка 

на участь у Всеукраїнській   

науково-практичній конференції  

“Актуальні проблеми пожежної 

безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям 

в умовах сьогодення” 

(м. Львів, 12-13 жовтня 2022 р.) 

 

Прізвище_________________________________ 

Ім`я _____________________________________ 

По батькові  ______________________________ 

Науковий ступінь______Вчене звання ________ 

Організація (установа) ____________________ 

Посада___________________________________ 

Контактний телефон_______________________ 

E-mail ___________________________________ 

Номер секції______________________________ 

Форма участі (потрібне підкреслити): 

 очна; 

 заочна. 

Планую (потрібне підкреслити): 

 виступити з доповіддю на пленарному 

засіданні  

 виступити з доповіддю на секційному 

засіданні  

 взяти участь як слухач 

 дистанційно 

Назва доповіді  

_________________________________________

_________________________________________ 

До роботи якої секції бажаєте долучитись: 

_________________________________________ 
З умовами участі у конференції ознайомився, погоджуюся та 

надаю свої персональні дані для реєстрації. Заповнюючи та 

надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних 
персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних», а також згоду на публікацію 

матеріалів у відкритому доступі мережі Інтернет. 

  

ДЕРЖАВНА   СЛУЖБА   УКРАЇНИ    

З НАДЗВИЧАЙНИХ   СИТУАЦІЙ 
 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 
 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 
“Актуальні проблеми пожежної 

безпеки та запобігання надзвичайним 

ситуаціям в умовах сьогодення” 
 

 

12-13 жовтня 2022 

 

 
ЛЬВІВ 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних та 

практичних працівників, аспірантів та ад’юнктів 

взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю 

“Актуальні проблеми пожежної безпеки та 

запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах 

сьогодення”, 
яка відбудеться 12-13 жовтня 2022 року на базі 

Львівського державного університету безпеки 

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

Основні напрями роботи конференції: 

1. Організація та забезпечення пожежної і 

техногенної безпеки. 

2. Системи протипожежного захисту. 

3. Теоретичні основи виникнення, розвитку та 

припинення процесів горіння.  

4. Організація гасіння пожеж та ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

5. Технічні засоби запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

6. Менеджмент безпеки.  
 

Форми участі в конференції 

 Виступ з доповіддю на пленарному засіданні. 

 Виступ з доповіддю на секційному засіданні.  

 Участь у ділових зустрічах, круглих столах тощо. 

 Заочна участь (публікація матеріалів). 

 Взяти участь як слухач. 
 

Робочі мови конференції  

українська, англійська, польська. 
 

Програма конференції 

1. Відкриття конференції. 

2. Пленарне засідання. 

3. Секційні засідання. 

4. Зустріч з науковцями – учасниками конференції. 

5. Майстер-класи, круглі столи тощо. 
 

Повна програма конференції буде надана 

учасникам під час реєстрації 

 Склад оргкомітету 
Голова оргкомітету: 
Мирослав КОВАЛЬ, д.пед.н, професор, ректор Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності 

Заступники голови оргкомітету: 
Андрій КУЗИК, д.с-г.н, професор, проректор з науково-
дослідної роботи ЛДУ БЖД 

Андрій ЛИН, к.т.н., доцент, начальник навчально-наукового 

інституту пожежної та техногенної безпеки ЛДУ БЖД 

 

Члени оргкомітету 
Ігор БРЕГІН, начальник управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Львівській 

області; 

Петро ГАЩУК, д.т.н., професор, завідувач кафедри 
експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної 

техніки ЛДУ БЖД; 

Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, к.т.н., начальник відділу 
організації науково-дослідної діяльності ЛДУ БЖД; 

Андрій КАЛИНОВСЬКИЙ, к.т.н., доцент, начальник 
кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки 

Національного університету цивільного захисту України; 

Василь КОВАЛИШИН, д.т.н., професор, завідувач кафедри 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ЛДУБЖД; 

Андрій КУШНІР, к.т.н., доцент, доцент кафедри наглядово-

профілактичної діяльності та пожежної автоматики ЛДУ БЖД; 
Василь ЛУЩ, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри 

 пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт ЛДУ БЖД; 
Ігор МАЛАДИКА, к.т.н., доцент, начальник факультету 

оперативно-рятувальних сил Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України; 

Борис МИХАЛІЧКО, д.х.н., професор, завідувач кафедри 
фізики та хімії горіння ЛДУ БЖД; 

Олег НАЗАРОВЕЦЬ, к.т.н., доцент, заступник начальника 

кафедри  пранаглядово-профілактичної діяльності та 
пожежної автоматики ЛДУ БЖД; 

Олег ПАЗЕН, к.т.н., начальник кафедри наглядово-

профілактичної діяльності та пожежної автоматики ЛДУ БЖД; 
Іван ПАСНАК, к.т.н., доцент, заступник начальника 

навчально-наукового інституту пожежної та техногенної 
безпеки ЛДУБЖД з навчально-наукової роботи; 

Андрій САМІЛО, к.ю.н., доцент, т.в.о. начальника кафедри 

 права та менеджменту у сфері цивільного захисту ЛДУ 
БЖД; 

Тарас ШНАЛЬ д.т.н., доцент, професор кафедри 

будівельних конструкцій та мостів НУ «Львівська 
політехніка». 

 Умови участі в роботі конференції 

Для участі в конференції необхідно до 30 вересня 

2022 р  зареєструватися на сайті конференції 

(створити профіль), на сторінці конференції 

заповнити реєстраційну форму та завантажити 

електронний варіант матеріалів і заявки. Матеріали 

завантажуються у форматі doc, docx. Файл повинен 

мати назву латиницею відповідно до прізвища 

першого автора (напр.: Kovalenko_paper.doc). Під час 

завантаження матеріалів необхідно зазначити 

доповідача (для очної участі у заході). 

Підтвердження щодо прийняття матеріалів буде 

висвітлено на сайті конференції. 

Сайт конференції 

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/17/ 
 

Участь у конференції — безкоштовна 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

вигляді електронного збірника тез та розміщені 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/submis

sions#authorGuidelines,  

Вісник ЛДУ БЖД 

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

bmissions#authorGuidelines 
   

Адреса оргкомітету 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, 

м. Львів, 79007. 
 

Для довідок 

Кушнір Андрій Петрович к.т.н., доцент  

моб.: (+38)-067-306-5876  
 

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/17/
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

