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Організаційний комітет конференції:



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

До участі у конференції запрошуємо курсантів 

і студентів закладів вищої освіти. У ході роботи 

конференції буде проведено пленарне засідання 

та організовано роботу тематичних секцій.

Мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

Для участі у конференції слід оформити тези 

доповіді для публікації у збірнику матеріалів та 

заявку учасника, в якій вказати форму участі 

(очна, заочна), та представити їх в організаційний 

комітет до 29 березня 2019 року.

 Участь у конференції безкоштовна. Усі 

витрати, пов язані з проїздом, проживанням '

та харчуванням учасників, здійснюються за їх 

рахунок.

Мета конференції: 

підтримка і розвиток наукової та науково-

технічної діяльності курсантів та студентів, які 

здобувають професійну освіту у галузі пожежної 

та техногенної безпеки, стимулювання інтересу 

до теоретичних досліджень та практичного 

застосування знань у професійній діяльності. 

Задачі конференції: 

- підвищення професійного рівня підготовки 

молодих спеціалістів; 

- створення умов для самореалізації курсантів 

та студентів у науковій та практичній площинах;

- підвищення інформованості учасників 

конференції про найновіші досягнення науки і 

практики у сфері пожежної і техногенної безпеки;

-  обмін досвідом між учасниками у проведенні 

наукових досліджень.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей повинні бути представлені на 

аркушах формату А4 (21 х 29,7 см) та в 

електронному варіанті у текстовому редакторі 

WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS.  

Обсяг – 1 повна сторінка, 11 кегль, шрифт  – Times 

New Roman через 1 інтервал, абзац – 1,5 см, поля 

– 2 см, без нумерації сторінок.

Порядок представлення матеріалу: назва 

доповіді (ПРОПИСНИМИ буквами, жирний 

шрифт, по центру); наступний рядок – прізвище 

та ініціали автора(ів) (по центру); наступний 

рядок – прізвище та ініціали, посада, науковий 

ступінь, вчене звання наукового керівника (по 

центру); наступний рядок – місце навчання 

автора (по центру); наступний рядок – текст 

доповіді (формули і таблиці розміщуються в 

тексті і відокремлюються від тексту інтервалом у 1 

рядок); наступний рядок – дається список 

використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – 

по центру прописними буквами, жирним 

шрифтом).

Електронну версію тез та заповнену заявку 

для участі надсилати на електронну адресу 

v n d r c i p b @ g m a i l . c o m  з  п о з н а ч к о ю 

«Конференція  – 2019». 

Прорецензовані організаційним комітетом 

тези доповідей, які відповідатимуть заявленим 

напрямам роботи конференції, оформлені 

в ідпов ідно до встановлених  вимог  та 

міститимуть наукову новизну, вказуватимуть на 

самостійність мислення авторів,  будуть 

надруковані до початку роботи конференції 

окремим збірником.

Тематичні напрямки конференції:

- пожежна та техногенна безпека; 

- га с і н н я  п оже ж ,  л і к в і д а ц і я  а в а р і й 

техногенного та природного походження і 

аварійно-рятувальна техніка;

- природничі, фундаментальні науки та 

інформаційні технології у забезпеченні 

пожежної і техногенної безпеки;  

-  проблеми психології діяльності в особливих 

умовах.

Заявка 

для участі в конференції «Наука про 

цивільний захист як шлях становлення 

молодих вчених»

Назва організації:_______________________________

Поштова адреса: _______________________________

Телефон:   ______________________________________

e-mail:   _________________________________________

Дані про учасника:

Прізвище, ім'я, по батькові_____________________

__________________________________________________

Інститут (Факультет)_____________________________

Курс_____________________________________________

Кафедра_________________________________________

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім'я, по батькові_____________________

__________________________________________________

Місце роботи, посада__________________________

__________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання________________

Назва доповіді: _________________________________

__________________________________________________

Форма участі: ___________________________________

Тематичний напрям конференції: _____________
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