
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Для учасників семінару планується видання 

збірника матеріалів науково-практичного семінару.  
Матеріали приймаються за тематичною 

спрямованістю, обсягом 2 повні сторінки, 

включаючи формули, таблиці та рисунки. Тези 

доповідей повинні бути представлені 

надрукованими на аркушах формату А4 (210×297 

мм) та в електронному варіанті (СD-R) або надіслані 

на електронні адреси yura.taymasov.1984@gmail.com  

або kaf_pirotehnikov@nuczu.edu.ua у текстовому 

редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для 

WINDOWS. Текст набирається з полями: верхнє, 

нижнє, ліве і праве – 2 см; колонтитули: верхній – 0, 

нижній – 1,5 см; без нумерації сторінок; палітурка – 

0; шрифт – Times New Roman Cyr;  

кегль – 12; абзац – 1,25 см; інтервал – одинарний. 
Структура тез доповідей: 
– індекс УДК (напівжирний шрифт у 

верхньому лівому куті); 
 НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, 

напівжирний шрифт, по центру); 
 через рядок – ініціали та прізвища авторів, 

наукові ступені, вчені звання, місце роботи 
(курсивом, по центру); 

 через рядок – текст тез; 
 через рядок – список використаної 

літератури (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по 
центру напівжирним шрифтом). 

В тексті скорочення і умовні позначення 
повинні відповідати діючим міжнародним 
стандартам. Літерні позначення, що входять до 
складу формул, повинні бути розшифровані із 
зазначенням одиниць виміру. 

Формули набираються у редакторі формул 
MS Equation. Нумерація формул наскрізна (номер 
вказується у круглих дужках біля правого поля 
тексту). Формули, таблиці і рисунки 
відокремлюються від тексту пустими рядками. 

Підписи під рисунками і заголовки таблиць 
виконуються напівжирним шрифтом, кегль – 9 
(відповідно до ДСТУ 3008-95). 

Бібліографічний опис оформлюється 
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У тексті 
посилання на літературу позначаються 
порядковою цифрою у квадратних дужках, 
наприклад, [1].  

Для своєчасного формування програми 

просимо Вас обов’язково не пізніше 30 

грудня 2017 року представити на адресу 

оргкомітету тези доповідей та заявку на 

участь у науково-практичному семінарі. 

Оргкомітет залишає за собою право на 

прийняття рішення щодо публікації тез 

доповідей, якщо вони подані з порушеннями 

вимог до оформлення та термінів подання 

матеріалів. 

 

Відповідальність за зміст та оформлення 

тез несе автор! 

 

Заявка на участь у конференції  

Назва організації_________________________ 

Поштова адреса__________________________ 

Телефон______Факс_______E-mail_________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові________________ 

________________________________________ 

Посада_________________________________

________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ____________ 

________________________________________ 

Телефон______ E-mail_________ 

 

Номер секції ___ 

Форма представлення матеріалів (заочна, 

очна: усна доповідь, виступ-повідомлення) 
                                             (відмітити необхідне) 

Назва доповіді___________________________ 

________________________________________ 

Необхідність застосування технічних 

засобів_________________________________ 

Поселення в готель (за власний кошт) ______ 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 
 
Голова: 
АНДРОНОВ Володимир Анатолійович, 
проректор з наукової роботи – начальник науково-

дослідного центру Національного університету цивільного 

захисту України, доктор технічних наук, професор 

 
Заступник голови: 
УДЯНСЬКИЙ Микола Миколайович, 
начальник факультету цивільного захисту Національного 
університету цивільного захисту України, кандидат 
технічних наук, доцент 

 
 
Члени оргкомітету: 
КРИВОШЕЙ Борис Іванович, 
заступник начальника факультету цивільного захисту 
Національного університету цивільного захисту України, 
кандидат технічних наук, доцент 

 
ТЮТЮНИК Вадим Володимирович, 
начальник кафедри управління та організації діяльності у 
сфері цивільного захисту Національного університету 
цивільного захисту України, доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник 

 
СОБИНА Віталій Олександрович, 
 начальник кафедри організації та технічного забезпечення 
аварійно-рятувальних робіт Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат технічних наук, 
доцент 

 
ОСТРОВЕРХ Ольга Олександрівна, 
начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності 
Національного університету цивільного захисту України, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
ТОЛКУНОВ Ігор Олександрович, 
начальник кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 
Національного університету цивільного захисту України, 
кандидат технічних наук, доцент 

 
Технічний секретар: 

ТАЙМАСОВ Юрій Сафірович, 
викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 
Національного університету цивільного захисту України, 
кандидат педагогічних наук 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-

практичного семінару «Запобігання 

надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація», 

який відбудеться 07 лютого 2018 року в 

Національному університеті цивільного захисту 

України. 

 

Матеріали від авторів приймаються за 

наступними тематичними рубриками, що 

дасть змогу під час роботи науково-

практичного семінару створити та 

організувати роботу секцій: 

 

1. Наукові аспекти щодо запобігання 

виникненню та поширенню надзвичайних 

ситуацій.  

 

2. Організаційно-управлінські, інженерно-

технічні, логістичні та інформаційно-методичні 

заходи щодо забезпечення діяльності сил 

цивільного захисту під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 
АДРЕСИ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ 

 

Факультет цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту 

України, вул. Баварська, 7, м. Харків, 61039. 

 

Контактні особи: 
 

ТОЛКУНОВ Ігор Олександрович 
Телефон: +38(066) 776-83-65 

          +38(093) 965-71-88 

E-mail: kaf_pirotehnikov@nuczu.edu.ua або 

tolkunov_ia@ukr.net   
 

ТАЙМАСОВ Юрій Сафірович 
Телефон: +38(066) 123-44-68 

E-mail: yura.taymasov.1984@gmail.com 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 
- доповідь – до 10 хвилин; 

- виступ-повідомлення – до 5 хвилин. 

У разі використання учасниками презентаційних 

матеріалів слід повідомити заздалегідь, заповнивши 

відповідно до запропонованої форми заявку на участь 

у конференції. 
 

Мова семінару: українська, російська, англійська. 

Місце проведення: Національний університет 

цивільного захисту України. 

Адреса: вул. Баварська, 7, м. Харків, 61039.   

Маршрут слідування: з Південного вокзалу від 

станції метро «Південний вокзал» до станції 

«Центральний ринок», далі маршрутним таксі № 67 

до зупинки «КПП Університету». 
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