
 

Вимоги до оформлення матеріалів  

для публікації 
Матеріали, виконані у текстовому редакторі 

WORD для WINDOWS, необхідно надіслати в 

електронному варіанті на електронну адресу 

gornostal@nuczu.edu.ua. Текст набирається з 

полями: верхнє і нижнє – 2,5 см; ліве і праве – 3 

см; колонтитули: верхній – 0 см, нижній – 1,5 

см; без нумерації сторінок; палітурка – 0 см; 

шрифт – Times New Roman; кегль – 12; абзац – 

1,25 см; інтервал – одинарний, формат сторінок 

А4 (210 × 297 мм). 

Матеріал публікації викладається у 

наступній послідовності: 

– УДК (жирний шрифт, зліва угорі); 

– через рядок – назва доповіді (великими 

літерами, жирний шрифт, по центру); 

– через рядок – прізвища та ініціали авторів, 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, 

(звичайний шрифт, по центру); 

– через рядок – текст доповіді, який має 

бути результатом закінченого дослідження та 

відповідним чином структурований (вступ, 

постановка проблеми, огляд літературних 

джерел, матеріали та методи, результати та їх 

обговорення, висновки); 

– через рядок – список використаної 

літератури оформлюється згідно ДСТУ 

8302:2015 (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по 

центру жирним шрифтом). Зауважуємо про 

неприпустимість будь-якої наукової співпраці з 

російською федерацією та білоруссю, зокрема 

використання посилань, виконання спільних 

досліджень тощо. Матеріали з порушенням 

вказаної умови до участі у конференції та 

публікації прийняті не будуть.  

Скорочення і умовні позначки повинні 

відповідати чинним міжнародним стандартам. 

Літерні позначки, що входять до формул, 

повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць 

виміру. Нумерація формул наскрізна (номер 

вказується у круглих дужках біля правої границі 

тексту). Формули, таблиці та рисунки 

відокремлюються від тексту порожніми рядками. 

Підписи під рисунками і заголовки таблиць 

виконуються 12 шрифтом, жирним, по центру.  

Обсяг матеріалів повинен складати 3–4 повні 

сторінки тексту разом з ілюстраціями, таблицями та 

бібліографією. 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику 

матеріалів конференції в електронному вигляді з 

розміщенням у цифровому репозитарії НУЦЗ України.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові (повністю)  

 

Повна назва установи, 

яку представляєте  

 

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада   

Назва доповіді   

Назва секції   

Е-mail   

Телефон (мобільний)   

 

Контактна особа: Стелла Горносталь 

тел.: +38 066 5938701 (viber); 

E-mail: gornostal@nuczu.edu.ua 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Національний університет цивільного захисту 

України запрошує взяти участь  

у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблеми техногенно-

екологічної безпеки в сфері цивільного 

захисту», яка відбудеться  

8-9 грудня 2022 року. 

Конференція відбудеться на базі 

Національного університету цивільного захисту 

України ДСНС України за адресою: вул. 

Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна. 

Мета конференції: 

обговорення питань, пов'язаних з проблемами 

та перспективами впровадження новітніх 

розробок і технологій, спрямованих на 

забезпечення техногенно-екологічної безпеки. 

Організація роботи конференції 

До участі у конференції запрошуються 

наукові, науково-педагогічні та практичні 

працівники України та зарубіжжя, а також 

курсанти, студенти, ад’юнкти та аспіранти. 

У ході роботи конференції буде проведено 

пленарне засідання та організовано роботу 

тематичних секцій.  

Мова конференції – українська та англійська. 

Для участі у конференції необхідно до 

25 вересня 2022 року надати до Оргкомітету 

матеріали доповіді та заявку на участь у 

конференції. Матеріали, представлені в 

зазначений термін і оформлені відповідно до 

наведених вимог, будуть опубліковані в збірці 

матеріалів конференції. Оргкомітет залишає за 

собою право на рішення про відхилення 

публікації матеріалів доповідей. 

Пленарне засідання відбудеться у очному 

режимі (за умов скасування воєнного стану), а 

секційні засідання будуть проведені у режимі 

відеоконференцзв’язку. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова оргкомітету: 

Садковий Володимир, доктор наук з державного 

управління, професор, Національний університет 

цивільного захисту України ДСНС України (м. Харків). 

Заступник голови оргкомітету: 
Андронов Володимир, доктор технічних наук, 

професор, Національний університет цивільного захисту 

України ДСНС України (м. Харків). 

Члени оргкомітету: 
Гурець Лариса, доктор технічних наук, професор, 

Сумський державний університет МОН України 

(м. Суми); 
Козуля Тетяна, доктор технічних наук, професор, 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» МОН України (м. Харків); 

Кондратенко Олександр, доктор технічних наук, 
доцент, Національний університет цивільного захисту 

України ДСНС (м. Харків); 

Крот Ольга, доктор технічних наук, доцент, 
Харківський національний університет будівництва та 

архітектури МОН України (м. Харків); 

Парсаданов Ігор, доктор технічних наук, професор, 
Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» МОН України (м. Харків); 

Пономаренко Роман, доктор технічних наук, 

професор, Національний університет цивільного захисту 
України ДСНС України (м. Харків); 

Соловей Віктор, доктор технічних наук, професор, 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет МОН України (м. Харків); 

Строков Олександр, доктор технічних наук, 

професор, Класичний приватний університет 
(м. Запоріжжя); 

Цибуля Сергій, доктор технічних наук, професор, 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

МОН України (м. Чернігів); 
Шмандій Володимир, доктор технічних наук, 

професор, Кременчуцький національний університет ім. 

Михайла Остроградського МОН України (м. Кременчук); 
Біловол Ганна, кандидат технічних наук, доцент, 

Український державний університет залізничного 

транспорту МОН України (м. Харків); 

Колосков Володимир, кандидат технічних 

наук, доцент, Національний університет 

цивільного захисту України ДСНС України 

(м. Харків); 
Колоскова Ганна, кандидат технічних наук, 

доцент, Національний аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» МОН України (м. Харків); 

Лєвтєров Антон, кандидат технічних наук, 

старший науковий співробітник, Інститут проблем 
машинобудування ім. А.М Підгорного НАН 

України (м. Харків); 

Мєтєльов Олександр, кандидат технічних 

наук, доцент, Національний університет 
цивільного захисту України ДСНС (м. Харків). 

 

Тематичні напрямки роботи конференції 
1. Актуальні питання оцінки параметрів 

екобезпечного стану компонентів навколишнього 

природного середовища. 

2. Актуальні питання управління рівнем 
екологічної безпеки техногенних об’єктів. 

3. Актуальні питання розробки та впровадження 

технологій захисту навколишнього середовища. 
4. Інформаційні технології на захисті 

компонентів довкілля. 

5. Соціально-економічні та правові аспекти 
захисту компонентів довкілля. 

6. Захист компонентів довкілля при 

надзвичайних ситуаціях. 

 

 

Усі матеріали (заявки про участь, статті, тези 

доповідей) слід направляти виключно на 

електронну адресу Оргкомітету! Матеріали, 

надіслані після 25 вересня 2022 р., опубліковані 

не будуть! 
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