
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Між-

народної науково-практичної конференції 

«Прикладні аспекти техногенно-екологічної 

безпеки», яку проводить Національний уні-

верситет цивільного захисту України 

 

Конференція відбудеться 04 грудня 2015 року. 

Пленарне засідання о 14.00 в аудиторії 22 

(вул. Чернишевська, 94) 

 

Під час конференції планується робота за 

наступними напрямами: 

1. Техногенна безпека (міцність, надій-

ність елементів конструкцій при статичному, 

динамічному, випадковому, сейсмічному на-

вантаженні, метрологічне забезпечення дос-

ліджень, засоби пожежогасіння). 

2. Екологічна безпека (еколого-хімічні 

проблеми навколишнього середовища, моні-

торинг довкілля, боротьба з надзвичайними 

ситуаціями). 

3. Охорона праці. 

 

Адреса 
 

Національний університет цивільного захисту 

України, 61023,  

м. Харків, вул. Чернишевська, 94.  

Телефон для довідок 

(057) 707-34-07; 097-545-81-46 

Е-mail:  

conf-pateb@i.ua 

Контактна особа – Міщенко Ігор Вікторович 

 

Оргкомітет 
 

Голова оргкомітету  

Садковий Володимир Петрович – ректор Національ-

ного університету цивільного захисту України, д.н. з 

державного управління., проф.; 

Заступники  

Андронов Володимир Анатолійович – проректор з 

наукової роботи НУЦЗ України, д.т.н., проф.; 

Мєтєльов Олександр Володимирович – декан факу-

льтету техногенно-екологічної безпеки 

НУЦЗ України, к.т.н., доц.; 

Члени оргкомітету 

Азаров Сергій Іванович - завідувач сектора радіаційної 

та загальної безпеки Інституту ядерних досліджень 

Національної академії наук України, м.Київ, д.т.н., 

с.н.с.; 

Даброва Рішард - Ректор-комендант Головної школи 

пожежної служби Республіки Польща, генерал; 

Дога Валерій Семенович - Інститут економіки, фінан-

сів і статистики Академії наук і Міністерства економі-

ки Республіки Молдова, м.Кишинев, д.екон.н., проф.; 

Єременко Сергій Анатолійович – заступник началь-

ника Інституту державного управління у сфері цивіль-

ного захисту, м.Київ, к.т.н., доц.; 

Зеленько Юлія Володимирівна - директор Центру 

спеціального навчання з питань перевезення небезпеч-

них вантажів на залізничному транспорті Дніпропет-

ровського національного університету залізничного 

транспорту ім. академіка В.Лазаряна, м.Дніпропет-

ровськ, д.т.н., доц.; 

Мальований Мирослав Степанович - завідувач кафе-

дри екології та збалансованого природокористування 

Інституту екології, природоохоронної діяльності та ту-

ризму ім. В. Чорновола Національного університету 

«Львівська політехніка», м.Львів, д.т.н., проф.; 

Мірчев Ангел - завідувач кафедри економіки та мене-

джменту Технічного універсітету ім. Професора Док-

тора Асена Златарова, м. Бургас, проф.; 

Семчук Ярослав Михайлович – завідувач кафедри 

безпеки життєдіяльності Івано-Франківського націона-

льного технічного університету нафти і газу, м.Івано-

Франківськ, д.т.н., проф.; 

Шарипханов Сирим Дюсенгазійович - начальник Ко-

кшетауського технічного інституту МНС Республіки 

Казахстан, д.т.н., полковник протипожежної служби; 

Шмандій Володимир Михайлович - завідувач кафед-

ри екологічної безпеки та організації природокористу-

вання Кременчуцького національного університету 

ім. Михайла Остроградського, м.Кременчук, д.т.н., 

проф.; 

Штегнер Юрген - провідний фахівець з протипожеж-

ного захисту гарнізону Армії США, м. Кайзерслаутерн, 

Земля Рейнланд-Пфальц, ФРН. 

Секретар 
Вамболь Сергій Олександрович – завідувач кафедри 

прикладної механіки НУЦЗ України, д.т.н., проф.; 

Технічний секретар 
Міщенко Ігор Вікторович - доцент кафедри приклад-

ної механіки НУЦЗ України, к.т.н., доц. 
 

Заявка на участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Прикладні аспекти 

техногенно-екологічної безпеки» 
 

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  
Заявки та тези доповідей пропонується на-

правити на е-mail: conf-pateb@i.ua до 

30 вересня 2015 року. 



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 форма-

ту 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 СТАТТІ (великими літерами, 

напівжирний шрифт, по центру); 
 через рядок – ініціали та прізвище ав-

тора (авторів), наукові ступені, вчені звання, 
посада, місце роботи (курсивом, по центру); 

 через рядок – текст тез; 
 через рядок – список використаної літе-

ратури (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 розшифрова-
ні із зазначенням одиниць вимірювань. 

Формули набираються у редакторі формул 
MS Equation. Нумерація формул наскрізна 
(номер вказується у круглих дужках біля пра-
вого поля тексту). Формули, таблиці і рисун-
ки відокремлюються від тексту порожніми 
рядками. 

Підписи під рисунками і заголовки таб-
лиць виконуються напівжирним шрифтом, 
кегль – 12 (відповідно до ДСТУ 3008-95). 

Бібліографію необхідно представити у ви-
гляді загального списку за порядком циту-
вання або за абеткою згідно з ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліогра-
фічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». У тексті поси-
лання на літературу позначаються порядко-
вою цифрою у квадратних дужках, напри-
клад, [1].  

Планується видання збірника тез доповідей обме-

женим тиражем. В електронному вигляді (формат .pdf) 

збірник буде розіслано усім учасникам конференції. 

Регламент роботи 
 

– доповідь – до 15 хвилин; 

– виступ – до 5 хвилин; 

– мова – українська, російська, англійська. 
 

Реєстрація 
 

04 грудня з 12.30 до 13.30 в 

НУЦЗ України, фойє головного корпусу, 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94 (станція мет-

ро «Пушкінська» Салтівської лінії). 
 

Програма 
 

04 грудня 2015 року: 

14.00 - 15.00 – пленарне засідання 

(ауд. 22, вул. Чернишевська, 94); 

15.00 - 17.00 – робота по секціях (вул. Че-

рнишевська, 94); 

17.00 - 17.30 – узгодження проекту резо-

люції та закриття конференції (конференц-

зал, вул. Чернишевська, 94). 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УКРАЇНИ 

 

 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 
 

 
 

 

м. Харків 

04 грудня 2015 року 

 


