
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми пожежної безпеки 2022» («Fire 
Safety Issues 2022»), яка відбудеться в 

Національному університеті цивільного захисту 

України 12 жовтня 2022 року. 

Під час конференції планується робота за 

такими напрямками: 

1. Пожежна безпека об’єктів критичної 

інфраструктури в умовах воєнного стану. 

2. Пожежна безпека будівельних матеріалів, 

будівель та споруд. 

3. Сили, засоби та тактика гасіння пожеж. 

4. Запобігання надзвичайним ситуаціям. 

5. Екологічні аспекти пожежної безпеки та 

охорона праці. 
 

Голова оргкомітету  

Садковий Володимир – ректор НУЦЗ України, 

доктор наук з державного управління, професор, 

Національний університет цивільного захисту 

України (м. Харків). 

 

Заступник голови комітету  

Андронов Володимир – проректор НУЦЗ України з 

наукової роботи - начальник науково-дослідного 
центру, доктор технічних наук, професор, 

Національний університет цивільного захисту 

України (м. Харків). 

 

Члени комітету 

Ключка Юрій – проректор НУЦЗ України з 

навчальної та методичної роботи, доктор технічних 

наук, старший науковий співробітник, Національний 

університет цивільного захисту України (м. Харків). 

Ромін Андрій – начальник факультету пожежної 

безпеки НУЦЗ України, доктор наук з державного 
управління, професор, Національний університет 

цивільного захисту України (м. Харків). 

Удянський Микола – начальник факультету 

цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний університет цивільного захисту 

України (м. Харків). 

Пономаренко Роман – начальник факультету 

оперативно-рятувальних сил, доктор технічних наук, 

професор, Національний університет цивільного 

захисту України (м. Харків). 

Мєтєльов Олександр – начальник факультету 
техногенно-екологічної безпеки, кандидат технічних 

наук, доцент, Національний університет цивільного 

захисту України (м. Харків). 

Tünde Anna Kovács – доцент, Факультет інженерії 

механіки та техніки безпеки, PhD, Університет Обуда 

(м. Будапешт). 

Zoltán Nyikes – доцент, PhD, Університет Мілтона 

Фрідмана (м. Будапешт). 

Гасанов Халід Шариф огли – начальник кафедри 

безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, 

доцент, Академія МНС Азербайджанської Республіки 

(м. Баку). 
Linda Makovická Osvaldová – доцент, кафедра 

протипожежної інженерії, PhD, Жилінський 

університет, (м. Жиліна). 

Саєнко Наталія – доцент кафедри будівельних 

композиційних матеріалів і технологій, кандидат 

технічних наук, доцент, Харківський національний 

університет будівництва та архітектури (м. Харків). 

Пруський Андрій – начальник кафедри профілактики 

пожеж та безпеки життєдіяльності, доктор технічних 

наук, доцент, Інститут державного управління та 

наукових досліджень з цивільного захисту (м. Київ). 
Кіріченко Оксана – завідувач кафедри пожежно-

профілактичної роботи, доктор технічних наук, 

професор, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. 

Героїв Чорнобиля НУЦЗ України (м. Черкаси). 

Олійник Володимир – начальник кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об’єктів та технологій, кандидат 

технічних наук, доцент, Національний університет 

цивільного захисту України (м. Харків). 

 

Відповідальний секретар 

Афанасенко Костянтин – заступник начальника 

кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та 
технологій, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний університет цивільного захисту 

України (м. Харків). 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Матеріали доповіді, що надаються до оргкомітету, 
повинні відображати теоретичні та експериментальні 
результати наукових досліджень і мати практичну 
спрямованість. 

Обсяг – до 3-х повних сторінок тексту разом з 
ілюстраціями, таблицями та бібліографією. 

Мова – українська, англійська. 
Матеріали надаються надрукованими на аркушах 

формату А4 і на електронному носії в форматі текстового 
редактора WORD для WINDOWS. Текст має такі береги: 
верхній, нижній і правий – 2,0 см; лівий – 2,5 см; 
колонтитули: верхній – 0; нижній – 1,5 см; без нумерації 
сторінок; шрифт – Times New Roman Cyr; висота шрифту – 

12; абзац – 1,25 см; інтервал – одинарний. 
Матеріали доповідей викладається в такій 

послідовності: 

 ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене 

звання, місце роботи (курсивом, по центру); 

 назва (великими літерами, жирний шрифт, по 

центру); 

 через рядок – основний  текст матеріалів; 

 через рядок – список використаної літератури (слово 
ЛІТЕРАТУРА пишеться по центру жирним шрифтом). 

 через рядок – ініціали та прізвище автора, науковий 
ступінь, вчене звання, місце роботи (англ. мовою); 

 назва (великими літерами, жирний шрифт, по центру 
(англ. мовою)); 

 через рядок – анотація матеріалів (англ. мовою). 

У тексті скорочення і умовні позначення повинні 
відповідати чинним вітчизняним та міжнародним 

стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, 
повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць виміру. 

Формули набираються в редакторі формул 
MS Equation. Нумерація формул наскрізна (номер 
вказується в круглих дужках біля правого поля тексту). 
Формули відокремлюються від тексту пустими рядками 
зверху і знизу. 

Таблиці й рисунки відокремлюються від основного 
тексту пустими рядками. Підписи під рисунками й заголовки 

таблиць виконуються жирним шрифтом, кегль 12. 
Бібліографічні дані наводяться відповідно до вимог 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
складання». У тексті посилання на літературу позначаються 
порядковою цифрою в квадратних дужках, наприклад, [1].  



Заявка на участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції  

 

«Проблеми пожежної безпеки 2022» 

(«Fire Safety Issues 2022») 
 

Дані про організацію 

Назва організації  

Поштова адреса  

Телефон  

Е-mail  

Дані про учасника 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 

 

Посада  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Назва доповіді  

Номер напрямку  

Потреба в технічних 

засобах (мультимедійний 

проектор, комп’ютер) 

 

Поштова адреса   

Телефон   

E-mail  
 

Кінцевий термін подання заявки та тексту 

тез доповідей 10 вересня 2022 року на одну 

з електронних скриньок.  

Е-mail: fsi.nuczu@gmail.com, 

armfree0@gmail.com, 

ptbot@nuczu.edu.ua 
 

Контактна особа: Афанасенко Костянтин 

Анатолійович, тел. +38 (066) 639-71-54 (Viber, 

Telegram). 

Увага! Матеріали, що не відповідають 

зазначеним вимогам і за рішенням 

програмного комітету не можуть бути 

прийняті до друку, авторам не повертаються. 

 

При використанні учасниками 

конференції демонстраційних програм, 

слайдів, відеофільмів необхідно сповістити 

заздалегідь про конфігурацію комп’ютерної 

та іншої техніки в заявці. 

 

Регламент роботи 

 доповідь до 15 хвилин; 

 виступ до 5 хвилин. 

 

 

Веб сторінка конференції: 

http://fsi.nuczu.edu.ua/ 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
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12 жовтня 2022 року 
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