
Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Для учасників круглого столу (формат 

проведення вебінар) планується видання збірника 

тез доповідей круглого столу до його початку. 
Тези доповідей приймаються за тематичною 

спрямованістю, обсягом 2 повні сторінки, 

включаючи формули, таблиці та рисунки. Тези 

доповідей повинні бути представлені в 
електронному варіанті та надіслані на електронну 

адресу krugliystilcz@ukr.net 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 ТЕЗИ ДОПОВІДІ (великими 

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

Бібліографічний опис оформлюється 
згідно з ДСТУ 8302:2015. У тексті посилання 
на літературу позначаються порядковою 
цифрою у квадратних дужках, наприклад, [1]. 

Для своєчасного формування програми 

просимо Вас обов’язково не пізніше 

10 лютого 2021 року представити на адресу 

оргкомітету тези доповідей та заявку на 

участь у круглому столі. 

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 круглому столі (вебінарі) 

Назва організації                                       
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ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення круглого столу (вебінару) 

«Суб’єкти забезпечення цивільного 

захисту (регіонального та місцевого 

рівня) в реалізації завдань із 

запобігання та ліквідації наслідків НС» 

26 лютого 2021 року 
наукові   ступені,    вчені   звання,    місце  роботи    
(курсивом, по центру); Посада   

 через рядок – текст тез;    

 через рядок – список використаної 
літератури (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по Науковий ступінь, вчене звання    

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 

Телефон  E-mail   
 

Номер секції    
Форма представлення матеріалів (заочна, 

онлайн доповідь)      

Назва тези доповіді   
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). 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

круглого столу (вебінару) «Суб’єкти 

забезпечення цивільного захисту 

(регіонального та місцевого рівня) в 

реалізації завдань із запобігання та 

ліквідації наслідків НС», який відбудеться 

26 лютого 2021 року в Національному 

університеті цивільного захисту України. 

 
 

Тези доповідей від авторів приймаються за 

наступними тематичними рубриками, що 

дасть змогу під час роботи круглого столу 

(вебінару) створити та організувати роботу 

секцій: 

 

1. Науково-практичні аспекти запобігання 

надзвичайним ситуаціям. 

 

2. Науково-практичні аспекти ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

 
3. 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: 
 

КАЧУР Тарас Валентинович 

Телефон: +38(096) 679-51-54 

                 +38(073) 310-74-78 
E-mail: krugliystilcz@ukr.net 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
- доповідь – до 10 хвилин; 
У разі використання учасниками презентаційних 

матеріалів слід повідомити заздалегідь, заповнивши 

відповідно до запропонованої форми заявку на участь 

у круглому столу. 

Мова проведення : українська, російська, англійська. 

Місце проведення: Національний університет 

цивільного захисту України. 

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

Маршрут слідування: від станції метро 

«Центральний ринок» маршрутним таксі № 67 до 

зупинки «КПП Університету». 
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