Шановні колеги!

Оргкомітет

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Проблеми техногенно-екологічної безпеки:
освіта, наука, практика», яку проводить
Національний університет цивільного захисту
України.

Голова оргкомітету
Садковий Володимир Петрович – ректор
Національного університету цивільного захисту
України, доктор наук з державного управління,
професор.

Конференція відбудеться 21-22 листопада 2019 р.

Під час конференції планується робота за
наступними напрямами:
1. Техногенна безпека.
2. Екологічна безпека.
3. Охорона праці.
4. Медицина катастроф.
5. Безпека
зберігання
вибухонебезпечних
речовин.
6. Моделювання надзвичайних ситуацій і
процесів.

Адреса
Національний університет цивільного захисту
України, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94.
Телефони для довідок:
(057) 707-34-77; 067-575-40-76
Е-mail: fmd@nuczu.edu.ua
Контактна особа – Говаленков Сергій Валентинович
Заявки та тези доповідей пропонується направити
на е-mail: fmd@nuczu.edu.ua
до 16 вересня 2019 року.

Заступники
Андронов
Володимир
Анатолійович
–
проректор з наукової роботи Національного
університету цивільного захисту України, доктор
технічних наук, професор;
Мєтєльов Олександр Володимирович – декан
факультету
техногенно-екологічної
безпеки
Національного університету цивільного захисту
України, кандидат технічних наук, доцент.
Члени оргкомітету
Салаєв Баба Гаджи-Баба огли - начальник
Академії Міністерства з надзвичайних ситуацій
(Азербайджанська Республіка);
Гиневичюс Ромуальдас - професор кафедри
інженерної економіки Вільнюського технічного
університету ім. Гедимінаса, доктор соціальних
наук, професор (Литовська Республіка);
Демчина Богдан - професор надзвичайний, доктор
габітований Державної вищої технічно- економічної
школи (PWSTE) в Ярославі (Республіка Польща);
Белозьоров Ігор Вікторович - декан медичного
факультету
Харківського
Національного
університету ім. В.Н. Каразіна, доктор медичних
наук, професор;
Shvarts Vladimir – Senior Cryogenic Scientist, Janis
Research Company INC, PhD (США);
Uzun Ievgeniia - Medical Director, Global Safety
Officer at Global and Emerging Markets, Sanofi, MD,
PhD (США);
Velev Dimiter - Professor, Department of Information
Technologies and Communications Faculty of Applied

Informatics and Statistics University of National and
World Economy Sofia, Dr (Республіка Болгарія);
Zlateva Plamena - Associate Professor, Institute of
Robotics Bulgarian Academy of Sciences Sofia, Dr
(Республіка Болгарія);
Krokhmal Alexander – Senior Physicist, Bruker JV
Israel Ltd, PhD (Ізраїль).
Секретар
Тарасенко Олександр Андрійович – завідувач
кафедри фізико-математичних дисциплін НУЦЗ
України, доктор технічних наук, старший науковий
співробітник.
Технічний секретар
Говаленков Сергій Валентинович - доцент кафедри
фізико-математичних дисциплін НУЦЗ України,
кандидат технічних наук, доцент.

Заявка на участь у Міжнародній науковопрактичній конференції «Проблеми
техногенно-екологічної безпеки:
освіта,
наука, практика»
Повна назва організації
Прізвище, ім`я та по-батькові
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Назва доповіді
Напрям
Необхідність у технічних засобах (вказати які
саме)
E-mail
Телефон

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей повинен складати 1-2
повні сторінки тексту разом з ілюстраціями,
таблицями та бібліографією.
До тез доповідей необхідно надати Акт
експертизи про можливість використання для
відкритого опублікування.
Мови конференції – українська, російська
або англійська.
Тези набирають у редакторі MS WORD.
Вимоги
до
оформлення
тез:
аркуш формату А4; поля: верхнє – 2,0 см,
нижнє – 2,0 см; ліве – 2,5 см; праве – 2,5 см;
колонтитули: верхній – 0; нижній – 1,25 см; без
нумерації сторінок; палітурка – 0; шрифт –
Times New Roman; кегль – 14; абзац – 1,25 см;
інтервал – одинарний.
Структура тез доповідей:
НАЗВА
(великими літерами, напівжирний шрифт, по
центру);
 через рядок – ініціали та прізвище автора
(авторів), наукові ступені, вчені звання, посада,
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
вимірювань.
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
порожніми рядками.

Підписи під рисунками і заголовки таблиць
виконуються напівжирним шрифтом, кегль – 12
(відповідно до ДСТУ 3008-95).
Бібліографію необхідно представити у
вигляді загального списку за порядком
цитування або за абеткою згідно з ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання» У тексті посилання на
літературу позначаються порядковою цифрою у
квадратних дужках.
Планується видання збірника тез доповідей
обмеженим тиражом. В електронному вигляді
(формат .pdf) збірник буде розіслано усім
учасникам конференції.

Регламент роботи
– пленарна доповідь – до 20 хвилин;
– виступ на секції – до 10 хвилин.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Проблеми техногенно-екологічної
безпеки: освіта, наука, практика

Реєстрація
21 листопада з 8.00 до 9.45 в НУЦЗ України,
фойє
головного
корпусу,
м. Харків,
вул. Чернишевська, 94 (станція
метро
«Пушкінська» Салтівської лінії).

Програма
21 листопада 2019 року:
10.00 - 11.45 – пленарне засідання (ауд. 140,
вул. Чернишевська, 94);
14.00 - 16.00 – робота по секціях (вул.
Чернишевська, 94);
22 листопада 2019 року:
12.00 - 14.00 – робота по секціях (вул.
Чернишевська, 94);
14.00 – 14.30
–
узгодження
проекту
резолюції, видача сертифікатів учасників
конференції, закриття конференції (конференцзал, вул. Чернишевська, 94).

м. Харків
21-22 листопада 2019 року

