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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

До участі в конференції запрошуємо молодих 

вчених, курсантів та студентів закладів вищої освіти. 

У ході роботи конференції буде проведено 

пленарне засідання та організовано роботу 

тематичних секцій. 

Мови конференції: українська, англійська, 

польська, російська. 

Бажаючі виступити на конференції з доповіддю 

повинні підготувати тези, заповнити заявку на участь 

у конференції і подати їх в Оргкомітет до                            

18 лютого 2019 р. Тези доповідей, представлені в 

зазначений термін і оформлені відповідно до поданих 

вимог, будуть опубліковані в збірнику матеріалів 

конференції, а також на сайті конференції. Оргкомітет 

залишає за собою право на ухвалення рішення про 

відхилення публікації тез доповідей. 

 

УВАГА! Тези, надіслані пізніше встановленого 

терміну, не прийматимуться! Участь одного 

автора більше ніж у двох тезах не допускається. 

Просимо наукових керівників звернути увагу на 

самостійність наукового мислення учасників, 

застерігаємо від плагіату та реферативної 

компіляції Інтернет-матеріалів. 

Матеріали конференції будуть публікуватися 

без додаткового редагування, тому за порушення 

правописних норм у друкованих авторських 

матеріалах оргкомітет відповідальності не несе.  
 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Пожежна та техногенна безпека. 

2. Організаційно-правові аспекти забезпечення 

безпеки життєдіяльності. 

3. Організація проведення аварійно-рятувальних 

робіт та гасіння пожеж. 

4. Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності. 

5.  Інформаційні      технології      у      безпеці 

життєдіяльності. 

6. Управління проектами та програмами у 

безпеці життєдіяльності. 

7.  Промислова безпека та охорона праці. 

8.  Природничо-наукові      аспекти      безпеки 

життєдіяльності. 

9. Соціальні, психолого-педагогічні аспекти та 

гуманітарні засади безпеки життєдіяльності. 

10. Цивільний захист. 
 

Заявка для участі в конференції 

Назва організації: __________________________ 

Поштова адреса: ___________________________ 

Телефон:  _________________________________ 

e-mail:  ____________________________________ 
 

Інформація про учасника: 

Прізвище, ім'я, по батькові  __________________ 

Інститут (факультет) ________________________ 

Курс  _____________________________________ 

Секція   ___________________________________ 

Назва тез ______________________________ 

Планую взяти участь у конференції: 

очно/заочно  

Інформація про наукового керівника: 

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________ 

Науковий ступінь, вчене звання  ______________ 

Місце роботи, посада  _______________________ 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 

Тези доповідей повинні бути представлені на 

аркушах формату А4 (210 х 297 мм) та в 

електронному варіанті у текстовому редакторі 

WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Обсяг 

– до 2 повних сторінок, 12 кеглем, шрифтом Times 

New Roman Cyr через 1,5 інтервали (заголовки 

таблиці та підписи під рисунками допускається 

друкувати через 1 інтервал), з абзацом – 1,5 см, з 

полями: лівим – 2,5 см, правим – 1,5 см, верхнім і 

нижнім – 2,0 см, без нумерації сторінок. 

Порядок представлення матеріалу:  УДК  

(ліворуч вгорі);  назва доповіді (ПРОПИСНИМИ 

буквами, жирний шрифт, по центру); прізвище та 

ініціали автора(ів) (курсив, по центру); прізвище 

та ініціали, місце роботи, посада, науковий 

ступінь, вчене звання наукового керівника (по 

центру); через рядок – текст доповіді (формули і 

таблиці розміщаються в тексті і 

відокремлюються від тексту інтервалом у 1 

рядок); після основного тексту дається список 

використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – 

по центру прописними буквами, жирним 

шрифтом). 

 

Зареєструватися для участі в конференції, 

подати матеріали тез і файл заявки можна за 

посиланням:  
 

https://conf.ldubgd.edu.ua 

 

З питань участі в конференції звертатись до: 

Рудика Юрія Івановича, тел.: +38(050) 879-40-90 

 

З питань реєстрації на сайті конференції 

звертатись до: 

Дробіт Ірини Михайлівни, тел.: +38(096) 879-40-90  


